
Protokoll fört vid JpK-möte via Google Meet 20211209 kl 19.00 
 

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

Anmält förhinder: 

 

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 årets spårprov. Vi kommer inte upp till fjolårets 

siffror. Nya regler för viltspår kommer att gälla från 20220101. GR 

beställer nya regelböcker till SBIK. Gemensam regelgenomgång på dom 

nya reglerna hos SKK, vi har två platser på denna utbildning. Göte tar 

fram namnförslag på deltagare.  

Hur skall vi göra med titeln Årets Viltspårshund, beslut att behålla titeln. 

En översyn av statuter för skall göras, ansvarig för detta GR.  

 

Antal Viltspår 2021   

Lokalklubb Antal prov Därav Beagle 

Bergslagen 27 1 

Sydsvenska 9 5 

Värmland/Dal 98 22 

Östsvenska 26 21 

Östergötland 43 5 

Västerbotten 6 1 

Gotland 4 3 

Övriga  29 29 

  242 87 

 



7. Drevprovssäsongen 

FJ efterlyste provredovisningar från Region Mitt och Syd. 

 

8. Säsongens Drevprovstävlingar feedback 

Har-SM 15 – 16  november 

SG informerade att det genomförts med bra resultat. 

 

NordM 26 – 27 november 

FJ informerade om NordM. På grund av långa resor till provrutor 

beslutades att deltagarna skall få ersättning för resorna till provrutorna. 

 

Småhunds-SM 29 november 

GR informerade om genomförandet. Lite problem med att det var skarpt 

på vissa provrutor. Olika tolkning av regler mellan klubbar.  

Diskuterades FJ förslag om nya regler för uttagning till Småhunds SM. 

Beslut att anta FJ förslag till nya statuter för deltagande, se Bilaga. 

Innebär att nuvarande statuter för uttagning revideras. 

 

9. SKK Start 

SG informerade att nu har man tagit fram en version där vi matar in från 

skogskortet. Kommer att nu provköras en period och utvärderas av 

provgruppen. 

 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

11. Nästa möte 

FJ kallar när behov föreligger. 

 

12. Avslutning 

FJ tackade och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Justeras 

Sven Granström   Alla i gruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Bilaga 

Hundar till Småhunds-SM, förslag 
 

Beagles framgångar vid Småhund-SM kan inte med bästa vilja i världen sägas vara speciellt 

lysande. Oftast går det inte alls bra för den renodlade harhunden vi skickat dit och ibland 

inte heller för våra Rå- eller Allroundhundar. 

Våra gällande statuter för att ta ut hundar till Småhunds-SM innebär att samtliga hundar tas 

ut från föregående säsongs Bästa Listor (Har-, Klöv o Allroundlistor).  

Om man jämför med de hur uttagningen går till för de andra deltagande raserna i 

Småhunds-SM (och för övrigt även vår egen uttagning av hundar till Har-SM!) så tas dessa 

individer ut under den aktuella säsongen vid olika typer av uttagningstävlingar. 

SBlK´s, vid BF 2018 beslutade, Klöv-SM har ju tyvärr inte fungerat enligt plan på grund av 

att det enbart har varit en region som varit intresserad av att arrangera. Det har även 

framförts argument att SBlK´s ekonomi inte mått så bra av att arrangera två SM per år (och 

vart tredje år även ett NordM).  

Eftersom vi alla anser att det är ett måste att visa upp vår ras vid Småhunds-SM föreslår jag 

därför följande nytänkande angående uttagning av hundar: 

 Enbart klövvilts- och Allroundhundar ska komma ifråga för uttagning. 

 Uttagningsproceduren genomförs under en begränsad tidsperiod under aktuell 

säsong: 

 

Ex.vis under perioden vecka 43 - vecka 46 insändes till JpK alla resultat från 

samtliga LA som haft starter med prisdrev på klövvilt eller kombinerat 

klöv/tassvilt. JpK sammanställer dessa resultat och utvärderar de bästa 

ekipagen. Det ska vara tillåtet att starta mer än en gång under tidsperioden. 

Baserat på denna lista ska JpK ta ut de ekipage som ska representera SBlK vid 

Småhunds-SM.  

 

 

//Folke, 20211202 

 


