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 Protokoll fört vid möte via Google Meet i JpK 2020-12-28 kl. 1900 

Närvarande: Sven Granström (SG), Göte Roman (GR) Anders Riddaregard (AR), Leif Festin (LF), 
Björn Aspelin (BA) och Folke Johansson (FJ) sammankallande.  
 
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. 
Lades med godkännande till handlingarna.  
 
6. Remiss 2 Drevprovsregler 

   Genomgång av inkomna remissvar och JpK beslut redovisas i bilaga 1 
 

7. Innevarande drevprovssäsong 
Hittills 51 prov bokförda i år, betyder att vi har betydligt mindre prov än föregående år. 

 
  8. Övriga frågor 

Inga frågor 
9. Nästa möte 
FJ kallar till nästa JpK möte 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 
 

/Sven Granström/ 
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           Bilaga 1 

 

Genomgång av inkomna remissvar på drevprovsreglerna 

Generellt bör alla metergränser ändras till ca xxx meter 

 

3.5.1 

Före släpp 

Om hundförare och domare inte är överens om hur hundförarens utrustning skall tolkas så bör 

domarens utrustning användas istället. Hundföraren har rätt att besluta vilken utrustning som 

skall användas 

Bör framgå att domaren avgör om han vill använda pejl för att döma olika saker ex. drevtid, sök 

mm. 

 

3.10.1 

Text om pejl skall vara teknikneutralt 

2. Att man via pejl kan notera skallgivning, skallfrekvens och drevhastghet och med säkerhet 

räkna detta som drevtid. 

 

5.4.2 

Inga poänggränser för prisvalörer med undantag från att graverande fel (0p) utesluter pris. 

 

Samt att i de fall hunden bedöms som  icke lämplig rå/hjorthund ska eventuella 1:a pris sänkas 

till 2:a pris. Detta gäller vid följande tillfällen 

- När den genomsnittliga drevhastigheten är mer än 12 km/h (Gäller endast drever) 

- När skallfrekvensen på rådjur/hjort vid god kontakt är lägre än ca 45 skall/minut 

- För beagle gäller även när 1 poäng i moment 4 (drevarbete) utdelas. 

 

För drev på tassvilt ska eventuella 1:a pris sänkas till 2:a pris 

 - när skallfrekvensen vid god kontakt är lägre än ca 30 skall/minut 

- För beagle gäller även när 1 poäng utdelas i moment 4 (drevarbete) 

 

- Utöver detta ska ett ev. förstapris sänkas till andrapris om bil används för att koppla hunden. 

Gäller ej om uppenbar fara föreligger för hunden 

 

6.2 Egenskapspoäng 

Moment 2 – Upptagsarbete 

Ta bort ”kloka ringningar på 4 o 5 poäng 

Moment 4 – Drevarbete 

Ta bort beagle från kravet på drevhastighet 5, 4 och 3 poäng 

 

Ändra texten för 2 poäng 

- har godtagbart drevsäkerhet och drevet består till övervägande del av korta repriser och många 

noter bara tappter 

- driver lugnt i normala repriser men där drev inte kan fullföljas till pris 

9 Samarbete 

För 5, 4 o 3 poäng 

- för beagle som driver hare eller räv gäller att de påbörjar återgång tidigast efter att dödtapptid 

uppnåtts. Gäller ej då första pris uppnåtts. För respektive 5, 4 och 3 poäng 
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