
  

 
 
Svenska Beagleklubben 
 
Protokoll 
Art: Styrelsemöte nr 9 efter BF 2016. 
Tid: 2017-12-18 
Plats: Via telefon 
 
Närvarande:                         Catharina Linde Forsberg,   Ordförande 
  Erik Blomquist,   V.ordf./Kassör 

Ingemar Zentio,   Sekr., (Webmaster, AK) 
Folke Johansson,   Ledamot (JpK)  
Jan-Erik Söderström,   Ledamot, bitr.sekr 
Kent Karlstrand,   Ledamot (RedK)  

  Göte Roman,   Ledamot (Vsp.ansv.)  
Ewa Swedare Riddaregard,  Ledamot (UtsK)  
Håkan Arlestig,   Suppleant (FK)  

 
Ej närvarande:  Björn Aspelin,   Suppleant 
    
 
   
§ 1 Mötets öppnande 
      Catharina hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen. 
      Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Val av justerare. 
      Ingemar Zentio valdes till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§4 Genomgång och godkännande av föregående mötes protokoll BCS 2017-09-18 och extra 
BCS-möte 2017-11-12 
-Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna. 
 
   

§ 5  Läget beträffande klubbens ekonomi 
Erik Blomquist redogjorde för den aktuella statusen på ekonomin och prognosen för 2017 
pekar på ett positivt resultat i storleksordningen 50.000:-.   
 
 
 



  

§ 6  Läget beträffande klubbens medlemsantal 
Göte Roman redogjorde för aktuellt läge rörande registrerade medlemmar, och noteras en 
smärre ökning.Viss eftersläpning finns i medlemsredovisningen, antalet medlemmar ligger i 
nivån knappt 1.500 personer. 
 
  
§ 7 Beaglefullmäktige 2018 
- Noterades att valberedningen, i skriftlig form, redovisat pågående arbete med att finna 
kandidater till styrelseuppdrag, för inväljande vid BF 2108. 
- Praktiska arrangemang är klara avseende bokning av Hotell Skogshöjd i Södertälje, 2018-
05-05. 

 
§ 8 Inkomna och utgående skrivelser/e-post 
-SKK om nya dataskyddsförordningen – Jan-Erik Söderström föredrog information från SKK 
vad gäller kring personuppgiftshantering när det nya dataskyddsdirektivet träder ikraft 2018-
05-25. Noterades att klubbens medlemsadministration/register ligger hos SKK vilket 
underlättar den legala hanteringen. Övrig personuppgiftshantering, fr a olika register, 
behöver hanteras av respektive LA utifrån gällande direktiv. Jan-Erik sätter samman en info 
samt enkel checklista som grund för LA:s inventeringsarbete. 
- SKK/JhK och SJF inbjudan till möte på Öster-Malma 2018-04-13/14 – Folke Johansson 
kommer anmälas till föreliggande möte.  
-SKK angående medlemskap för valpköpare – Ingemar Zentio föredrog frågan om 
anmälningsrutin för medlemskap i samband med valpköp. Noterades att för ändamålet 
befintlig blankett (som finns på hemsidan) skall användas för anmälan till SKK. 
- SKK om domaranvisningar för viltspårsproven – utskickas till aktuella domare via JpK. 
- Skrivelse rörande medlems hundhållning – noterades att det ej är ett BCS-ärende och 
lägges utan åtgärd  till handlingarna. 
- Protokoll från Kennelfullmäktige – tidigare utskickat och lägges till handlingarna. 
 
 § 9 AK-ärenden. 

- Nordiska Beagleenkäten – Ingemar Zentio rapporterade att 76 svar erhållits på den svenska 
enkäten, vilket är långt under de andra Nordiska ländernas utfall. I slutet på januari beräknas 
en sammanställning och analys av resultatet föreligga. 

- Ev komplettering av MLS-listan med frivillig rapportering av andra hälsotester för beagle  
t ex IGS, NCCD och Faktor VII-brist. 
Beslutades att MLS-listan behålles som tidigare. 
- Omarbetning av RAS –Ingemar rapporterade att arbetet fortskrider med uppdatering av vår 
rasspecifika avelsstrategi. 

- Konstaterades att bara runt 30% av uppfödarna på förteckningen på SBlKs hemsida har 
aktuell kontaktinformation. Uppmanas de uppfödare som vill vara med på denna lista att 
uppdatera sina adresser, telefonnummer etc. Beslutades att Ingemar får i uppdrag att 
uppdatera uppfödare förteckningen.  
 

§ 10 JpK-ärenden 
Folke Johansson föredrog föreliggande ärenden. 
- Protokoll från JpK-möten 2017-11-20 samt 2017-12-11 
Beslutades att med godkännande lägga protokollen till handlingarna med beaktande av 



  

punkter nedan.  
- NordM-reglerna – hänvisades till utskickade  (befintliga) regler kring ekonomi etc.  
Konstaterades att AK-möten visat sig inte hinnas med och att det råder en del oklarheter 
beträffande uttolkningen av den ekonomiska överenskommelsen.   
Beslutades att Catharina Linde-Forsberg kallar parterna till ett möte kring revidering av 
regelverket, med förslag om att stryka stycket ”Avelserfarenhetsutbyte”, och att 
förtydliga stycket ”Ekonomi” enligt följande: Värdlandet svarar för gästande lags (= 1 
lagledare och 3 hundförare/lag) mat (upp till 3 middagar samt frukost och matsäck för 4 
personer/lag) och logi (för upp till 3 nätter). Gäster utöver lagen svarar själva för sina 
mat- och logikostnader. Resor till och från tävlingsorten svarar respektive land för. 
 

- Småhunds-SM – reglerna – noterades att det föreligger behov av justering utifrån 
erfarenheterna från årets tävling.  

Beslutades att uppdra till JpK att i samarbete med Arbetsgruppen se över regelverket 
samt omarbeta poängsättningen inför kommande år. 
- Klövvilts-SM – förelåg förslag till regelverk (bilaga) kring arrangemanget. 

Beslutades att fastställa föreliggande förslag att föreläggas BF-2018. 
- Rutiner för LAs ansökan om internationella drevprov. 
Beslutades uppdra åt JpK att formulera rutiner för ändamålet. 

-Fråga om priser vid SM. Diskuterades eventuell beställning av glaspriser att utdelas vid        

SM.  

Beslutades att avvakta med inköp och att göra en översyn av principerna för priser vid 

SM och NordM inför nästa års tävlingar. 

     
§ 11 UtsK-ärenden    

- Ewa Swedare Riddaregard informerade kring planeringsläget rörande Club Showen, 
vilket befanns vara gott. 

 Beslutades att lägga informationen till handlingarna. 
  
§ 12 RedK-ärenden 

- Protokoll från RedK-möte 2017-12-14 föredrogs av Kent Karlstrand. 
Beslutades att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

 
§ 13 Övriga äenden 
      Förelåg inga ärenden. 
 
§ 14 Mötets avslutande 
        Catharina tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet 
Jan-Erik Söderström 
Jan-Erik Söderström 
 

Justeringsman    Ordförande 

Ingemar Zentio   Catharina Linde Forsberg 

 



  

Bilaga 1 

Svenska Beagleklubbens Uttagnings- och Tävlingsregler 

Klövvilts-SM 

Uttagningsregler  
 

Kvalificering 

Varje lokalavdelning erbjuds att komma till start med en hund. Detta för att så många som 

möjligt ska ges chansen att kvalificera sig. Uttagningen sker baserat på föregående års 

resultat. Totalt 14 hundar kan delta i provet. 

Hundar tas ut av respektive LA. Hund bör ha startat minst två gånger med förstaprisdrev på 

klövvilt som resultat. En av starterna bör ha varit inom egen lokalavdelning. Ett av prisdreven 

kan vara taget i Ukl. 

 

 

Drevdjur  

Klövvilt så som det är definierat i Drevprovsreglerna 

 

 

Arrangemang 

Varje region får ansvaret att vart 3:e år arrangera provet. Regionen bestämmer inom sig 

vilken/vilka av regionens LA som ska ha huvudansvaret.  

I arrangemanget tävlande Lokalavdelningar sänder ett hundekipage plus en domare, detta för 

att underlätta för arrangerande LA.  

 

 

 

 TÄVLINGSREGLER 

 

Fullmäktige 
Svenska Beagleklubbens centralstyrelse utser genom delegering till Jaktprovskommittén 

fullmäktige till SM. 

 

Provform 
Klövvilt-SM avgörs som ett endagsprov, Öppen klass. 

 

Poängberäkning för SM. 
Egenskapspoäng enligt drevprovsreglerna. Utöver detta delas det ut SM-poäng enligt 

följande. 

 



  

SM-poäng. 
1:a pris klövvilt    30 SM poäng 

2:a pris klövvilt                                                                        15 SM poäng 

3:a pris klövvilt     9 SM poäng 

 

Drevtid på klövvilt mellan 1 och 44 minuter, ger 0,2 SM poäng /minut under följande 

förutsättningar: 

Då inget prisdrev finns i botten: Då Drevtid passerat 20 min ges poäng på 

total drevtid mellan 1 och 44 minuter. 

Då prisdrev finns i botten: Drevtid mellan 1 och 44 minuter ger SM-poäng. 

Drevtid på klövvilt mellan 3:e och 2:a pris, 46-59 minuter ger 0,4 SM- 

poäng/minut. 

Drevtid på klövvilt mellan 2:a och 1:a pris, 61-89 minuter ger 0,5 SM poäng/minut. 

Drevtid över 90 minuter ger inga extrapoäng. 

 

I de fall hundföraren väljer att erövra 1:a pris genom att slå samman två 60 min drev enligt 

kap 5.4.2 i Drevprovsreglerna maximeras SM-poängen till 30 poäng för dessa två drev. OBS! 

Inga extra SM-poäng kan tillgodoräknas för drevtider utöver 60 min/drev vid denna typ av 

sammanslagning av drevtider. 

 

Eftersom drevprovsreglerna föreskriver att prov skall avbrytas då två 1:a pris erövrats 

MAXIMERAS SM-poängen till 60 poäng, oavsett om hunden under provdagen gjort så 

många drev som varit värda SM-poäng att summan blivit större än 60 SM-poäng. 

 

 

 

SLUTPOÄNG 
SM-poängen och Egenskapspoängen läggs sedan ihop till en Slutpoäng enligt följande: 

SM-poäng enligt ovanstående beskrivning + Egenskapspoäng. 

Vid lika Slutpoäng vinner hund med högsta poäng enligt följande rangordning:  

• Högst Egenskapspoäng. 

• Högst poäng i moment 8, Samarbete. 

• Högst poäng i moment 6, Skall/Hörbarhet 

• Högst Skallfrekvens 

• Yngsta hunden 

 

RÄV ELLER HARE. 
Prisdrev på RÄV eller HARE redovisas i vanlig ordning på drevprovsprotokollet som 

officiell merit. Dreven har dock inget värde i SM-tävlingen. Vid dessa tillfällen skall två 

protokoll skrivas, ett ordinarie och ett SM-protokoll. I SM-protokollet skall bortses från allt 

som hör ihop med det aktuella räv- eller hardrevet. 


