NY DREVPROVSSÄSONG, 2020-2021
Dags igen för en ny drevprovssäsong!
Föregående säsong blev som rapporterades i Beagle nr 2 en Rekordsäsong vad gäller antalet
noterade starter. 504 starter (503 Drevprov och 1 RR-prov) presterades av 244 individer!
Låt oss ha som målsättning att under den kommande säsongen försöka komma upp i
närheten av dessa siffror, ju fler individer som startar desto bättre! Som så ofta
poängterats är det ur avelsutvärderingssynpunkt betydligt värdefullare att fler
individer startar på prov någon/några gånger än att ett fåtal startar väldigt många
gånger!
Därför: alla Ni där ute som inte haft för vana att gå på drevprov med er hund ta nu
chansen och kontakta er Lokalavdelnings Drevprovsansvarige och anmäl Er!! Ett
drevprov är inte konstigare än en vanlig jaktdag!
DREVPROVSSÄSONGEN
Denna säsong innehåller på regelfronten inga nyheter, de reviderade regler som
introducerades 2017-07-01 kommer att gå in på sin fjärde säsong. Detta innebär att det inte är
några egentliga nyheter i reglerna i år, Regelboken är samma som föregående säsong.
Arbetet med SKK´s projekt ”Arrangera Jaktprov”, som syftade till att få fram ett enhetligt
system för drevprovsredovisning och stambokföring av resultat, administrerat och underhållet
av SKK, kom igång under föregående år.
På grund av situationen som uppstod i samband med Corona-pandemin så tog SKK i våras
beslutet att lägga ner projektet i den form det var tänkt. Därför vet vi för dagen inte exakt
vilket redovisningssystem vi kommer att använda från och med de reviderade
drevprovsreglerna tas i bruk 2022-07-01.
Det finns några alternativa system som vi tittar på, inga beslut är tagna ännu men helt klart är
att det nuvarande systemet Jyckedata kommer att pensioneras senast 2022-06-30!
Till kommande säsong behöver Jyckedata endast uppdateras med nytillkomna hundar i
databasen. En uppdatering av rasdata skickas ut till LA´s redovisningsansvariga.
Trots Corona så är det vår förhoppning att alla klubbar ska försöka anordna åtminstone de
rörliga proven med månadsvisa redovisningar. Vid dessa prov bör det ju inte vara några
problem att hålla ett par meters lucka mellan hundförare och domare! De klubbar som trots
pandemisituationen kommer att anordna fasta prov måste ju naturligtvis följa de
rekommendationer angående social distansering etc. som gäller vid aktuellt tillfälle!
En annan följd av Pandemin är att SKK för den kommande säsongen har lämnat dispens för
att starta på drevprov med hundar som inte har erforderliga utställningsmeriter. SKK´s
beslutstext enligt nedan:

Dispens
Svenska Beagleklubben har den 16 april 2020 ansökt om möjlighet att hundar ska få starta på
jaktprov under säsongen 2020-2021, intill att tre första pris erhållits, utan krav på
utställningsmerit. Ansökan motiveras med att Corona pandemin försvårat möjligheten att

ställa ut hundar, då de flesta utställningar blivit inställda. JhKs VU beslutade att bifalla
ansökan, som gäller kommande provsäsong 2020-2021.
Magnus Jenssen

Henrik Barnekow
eu/BjörnEek
Förtydligande:
SKK bekräftar (via mailkorrespondens med Björn Eek 20200617) att dispensen ska
tolkas som att den gäller tre separata provtillfällen med 1:a pris (ett eller två), vilket är i
analogi med Championatsreglerna, där endast en etta per prov räknas in i championatet.
Följande gäller:
För hundar utan utställningsmerit som är yngre än 24 månader rapporteras ett förstapris in i
aktuell redovisningsperiod, vilket är helt enligt regelboken, men tar hunden senare ytterligare
pris ska dessa inte rapporteras in till SKK förrän utställningsmerit med lägst Sufficient erhållits.
Hundar äldre än 24 månader utan utställningsmerit ska tillåtas ta förstapris (vid tre olika
tillfällen) men dessa ska inte rapporteras in till SKK förrän utställningsmerit erhållits.
De drevprovspriser som erövrats med hjälp av dispensen kommer alltså INTE att
stambokföras förrän erforderlig utställningsmerit erhållits. Under säsongen kommer
det därför att finnas ett separat TTF-nr för varje lokalavdelning där sådana
provresultat skall samlas. Redovisning till SKK kommer att kunna göras när hundarnas
utställningsmerit (lägst Sufficient) har tagits. Det kommer an på respektive lokalklubbs
kommissarie att hålla reda på detta!

REVIDERING AV DREVPROVSREGLERNA
Som nämnts ovan kommer det att ges ut reviderade drevprovsregler att gälla från och 202207-01. Som många säkert känner till så pågår det ett arbete med regelrevideringen inför detta
datum. Regelgruppen består av representanter för Basset-, Beagle-, Drever- och ADBklubbarna, från vår klubb deltar Sven Granström och undertecknad.
För drygt ett år sedan påbörjades arbetet med att synpunkter begärdes in från våra
Lokalklubbar. Detta arbete resulterade i en 1:a remissutgåva som kom ut i början av mars
2020. Inkomna synpunkter på Remiss 1 behandlas nu och en ny, Remiss 2, kommer ut för
påseende och kommentering i början av oktober 2020. Det slutliga regelförslaget skall vara
SKK tillhanda för behandling och godkännande senast 2021-07-01.
Vi vill här tacka de Lokalavdelningar som kommit in med värdefulla synpunkter på vad som
ska justeras i reglerna, tyvärr var det dock enbart 6 klubbar som svarade på Remiss 1.
STÖRRE ARRANGEMANG
Som ni alla känner till så har ju Coronapandemin ställt det mesta på ända för de flesta
verksamheter i samhället, så även för oss. Därför är alla våra ”vanliga” tävlingar, Beagle-SM,
Klöv-SM och Småhunds-SM tyvärr inställda den kommande provsäsongen.

NUVARANDE DREVPROVSREGLER
Drevprovsreglerna går alltid att läsa, och även ladda ner om sådant behov finns, här från
hemsidan tillsammans med Handledning och Bestämmelser för utbildning av domare. På
förekommen anledning har det även tillkommit ett dokument kallat Att förtydliga
poängsättning.
OM någon klubb börjar lida brist på regelböcker eller skogskort så hör av er till undertecknad,
det finns ett antal av varje i reserv!
Det är mycket viktigt att ni som dömer förutom Regelboken även studerar de dokument
som nämns ovan, som ger anvisningar och extra förtydliganden till de viktigaste punkterna i
reglerna! Om ni inte fått ”Handledning” och ”Att förtydliga poängsättning” från
Drevprovsansvarig i er klubb så finns dessa som nämns ovan för nedladdning här på
Hemsidan.
Med detta önskar JpK er alla en Bra drevprovssäsong med många provstarter 20202021!
JpK/Folke Johansson

