
      Protokoll fört vid JpK-möte via Google Meet 20210811  
 

Närvarande: Sven Granström(SG), Göte Roman(GR), Leif Festin(LF), Folke 

Johansson(FJ) 

Anmält förhinder: Björn Aspelin (BA), Anders Riddaregard (AR) 

 

1. Mötets öppnande 

FJ öppnade mötet 

 

2. Val av mötessekreterare 

FJ valdes att skriva idag 

 

3. Godkännande av dagordning 

Godkändes i befintlig skick. Tillkommande punkter under punkt 10. 

Övriga frågor 

 

4. Val av justerare 

Alla mötesdeltagare justerar 

 

5. Föregående mötesprotokoll 

Lades med godkännande till handlingarna 

 

6. Viltspårsinfo 

- Hittills 106 starter (t.o.m. juli 2021) fördelat på klubbar enligt tabell: 

Lokalklubb Antal prov Därav Beagle 

Bergslagen 14 1 

Sydsvenska 2 2 

Värmland/Dal 37 11 

Östsvenska 19 16 

Östergötland 23 5 

Västerbotten 4 1 

Gotland 4 3 

Övriga  3 3 

 106 42 
 

- Diskuterades varför många beaglar startar i andra klubbars regi. 

- Vissa tolkningsproblem av Viltspårsinfo på hemsidan. Beslöts att 

justera enligt önskemål under kommande vecka. 

-  

7. SKK JhK Etikgrupp? 

 LF föreslås bli deltagare i gruppen. SG tillskriver SKK JhK. 



8. Kommande säsongs Drevprovstävlingar, SM Hare, SM Klöv, NordM 

och Småhunds-SM. 

• Ekonomisk ersättning SM-tävlingar. (Togs aldrig upp vid BF 2020 

men beslutades innan enligt BCS-protokoll nr 11 efter BF 2018). 

JpK föreslår att beslut tas enligt dessa dokument. 

• Har-SM, datum 15-16 nov. Arrangörer: NbBlK. SG föreslås som FM 

och med Erik Nilsson/NbBlK som Kommissarie.  

Regionuttagningar: Regionerna sköter detta utan central inblandning 

• NordM: 26-27 nov. i Norge, Kristiansand. Lagledare Bo Ynger. Folke 

skickar info om uttagna hundar till Bo. Reservhundar tas ut efter att 

hund till Småhunds-SM nominerats. 

• Småhunds-SM: 28-29 November med förläggning i Högsby. Göte 

blir FM, Leif har hand om redovisningsdelen. Jaktvårdskretsen i 

Högsby tar fram 14 provrutor med vägvisare.  

Lagledare, domare och hundar: Tidigare lagledare, Ingemar Z, 

tillfrågas i första hand. Om Ingemar inte ställer upp beslutar LF+GR 

vem som ska vara lagledare. LF+GR tar fram domare, i huvudsak 

från region Syd. LF+FJ tar fram hundar, viktigt att snarast få fram 

besked till de utvalda. 

 

9. SKK Start 

Appen bör vara i stort sett klar, rejäl uttestning av användare krävs dock 

innan klartecken. Protokollsdelen börjar också likna något. 

Anmälningsförfarandet ska/måste förenklas, Nästa möte 19 aug. 

 

 

10. Övriga frågor 

• Domarfortbildning, framförallt för FM. LF föreslår ett 

datum och preliminärt program. LF, SG o FJ arbetar med 

detta. 

• Hemsidans JpK-del: Efterlystes varför data (ffa provresultat 

från gångna säsonger) fortfarande saknas. Hemsidan bör 

fungera bättre.  

• Auktorisation av Finska domare:  

Vi bör hålla oss till de principer vi har för auktorisation av 

domare från andra klubbar. I klubbens dokument ” 
BESTÄMMELSER FÖR UTBILDNING AUKTORISATION OCH 

FORTBILDNING 20200115” finns följande text: 
Drevprovsdomare som inte under den senaste femårsperioden 

tjänstgjort vid drevprov skall, innan ny tjänstgöring (auktorisation) 

kan bli aktuell, göra en ny aspiranttjänstgöring enligt ovan. 

Drevprovsdomare som är auktoriserad av annan specialklubb som 

inte har samma regelverk skall innan tjänstgöring blir aktuell delta i 

lokalklubbs domarkonferens, där genomgång av aktuella 



drevprovsregler görs, OCH dessutom göra minst en 

aspiranttjänstgöring enligt ovan. 

 

JpK´s bestämda uppfattning är att ovanstående ska gälla 

även för domare från de nordiska länderna. Utöver detta ska 

dessa domare också kunna visa att de behärskar svenska 

språket tillräckligt för att de ska kunna skriva ett 

drevprovsprotokoll.  

 

11. Nästa möte 

FJ kallar när behov föreligger. 

 

12. Avslutning 

FJ tackade och avslutade mötet. 

 

 


