Protokoll fört vid SBaK:s Viltspårmöte
Telefonmöte 2017-03-29
Närvarande:
La Mellan: Ingemar Olofsson
La Öst: Thord Markström
La NÖ: Desiree Högberg, Anso och Allan Pettersson, Bengt Olsson.
La Syd: Laila Dahlman, Anne Ahlberg, Pauline Edenklint.
La Väst: Carina Tihane, Inger Skoglund.
SBaK CS: Stefan Lundh, Håkan Hemäng
1. Mötets öppnande av Stefan Lundh
2. Val av ordförande, sekreterare för mötet
Stefan Lundh ordf. och Håkan Hemäng sekreterare
3. Val av justeringsmän
Mötet valde att inte välja justeringsperson utan att protokollet istället sänds ut till
samtliga som sedan inkommer med synpunkter ang. ev. ändringar.
4. Godkännande av dagordning
Godkändes
5. Genomgång av nya viltspårregler, protokoll
Nytt ang. viltspårsreglerna:
•

Vildsvinsklöv är nu tillåtet att använda till dem som så önskar. (Förut hade vissa rasklubbar dispens för
detta.) Nu står det ”Viltslag” i protokollet och där ska domaren uppge vilken sorts klöv som domaren använt.

•

Klöven ska dras/oblodat spår även in i rutan i öppen klass.

•

Nu ska det vara minst 5 meter blodat spår i rutan.

•

Bloduppehållet är nu 20 meter (tidigare 15 meter).

•

Numera ska spårlängden vara 600 – 700 m.

•

Nya protokoll som numera ska användas. (Mötet anser att detta är ett protokoll som är en tillbakagång till
de protokoll som tidigare använts. Vissa ansåg även att man gärna hade sett bedömning med upp till 42
poäng)

•

Nytt i dagsläget i dessa regler är även att de som utbildar sig till viltspårsdomare måste ha jägarexamen samt
ha licens för vapen.

•

Nu även möjligt att använda viltblod vid viltspårsproven (enligt mail från SKK sist i detta protokoll.)

•

HP bör endast delas ut när hunden har gjort en ”särskilt god prestation”, dock behövs inte någon direkt
störning för att HP ska delas ut.

Frågan ställdes varför vi i SBaK i stort sett inte fick igenom några av våra ändringar när dessa regler skrevs. Alla var
överens om att det var synd, men inget vi kan ändra nu utan istället påpeka samma ändringar och hoppas på ”bättre
tur” vid nästa revidering.
6. Genomgång av viltspåranmälan till kommissarier, behövs kommissarier?
•

Ett helt enigt möte underströk att viltspårskommissarien även fortsättningsvis ska ta emot samtliga
provanmälningar, fördela domare till samtliga prov och sedan tar emot protokollen för att tillgodose dess
registreringar.

7. Gemensamma plaketter, diplom för ordinarie tävlingar med SBaK logga
•
•

De som representerade lokalavdelningarna ansåg att CS gärna får komma med förslag och kostnad på ev.
inköp av plaketter.
Samtliga La hade diplom som de delar ut.

8. Beställning av nya viltspårprotokoll, regelhäften till berörda domare.
•
•
•

Alla beställningar görs av resp. La.
Protokoll samt regelhäften sprids av resp. kommissarie till de domare som kommissarien tänker använda.
Kommissarien ansvara även för att se till att domarna känner till viltspårsnyheterna enligt ovan.
Då platsen för anteckningar är begränsad på protokollen så uppmanades att inrikta skrivandet på de
moment som var avgörande för prissättningen och framför allt vad som avgjorde ett ev. HP.

9. Övriga frågor
•

Förslag att vi använder ”gamla” skalan under våra bedömningar upp till 42 poäng och skriver i det i
protokollen som sänds till rasklubbarna. Vissa La gör redan detta.
Vi gör ett försök med detta under det innestående året. CS viltspårsansvarige/Stefan Lundh utvärdera
sedan detta efter innevarande år och återkommer med hur det har fungerat.

10. Mötet av slutas av Stefan Lundh som tackade för visat intresse.

För SBaK/H. Hemäng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2017-03-29 08:09 skrev Björn Eek:

Hej,
Allt blod får användas, som uppfyller kravet enligt aktuell SJVFS från Statens Jordbruksverk. Viltblod får användas,
om det kommer ifrån samma kommun där viltet är skjutet.
Med vänlig hälsning

Björn Eek
Handläggare,Tävlingsavdelningen, Svenska Kennelklubben

