
 

 
 

Styrelsemöte torsdag 1/10 2015 kl 19.00 

 

Närvarande: Håkan Arlestig, Jan-Erik Söderström, Ingela Holmgren, Lotta Magnusson, Emily Söderström. 

Inbjuden utom styrelsen Dick Wedin 

 

 

Protokoll 

 
 

1. Öppnande av möte 
 

2. Val av sekreterare och justeringsman jämte ordförande 
Till sekreterare valdes ordförande Lotta Magnusson och till justeringsman Håkan Arlestig och Dick 

Wedin. 
 

3. Lokalavdelningen tävlingsregler 
Med anledning av att den bilaga som finns med i årsmötesprotokollet om uttagningsregler kring 

våra tävlingar är otydligt och svårtolkad, förtydligas följande: 
 
Direktuttagen till RM 2015 
Den hund som har bästa resultat på hare vid någon av tävlingarna i Hassela 3-4/10 eller Nordingrå 

31/10-1/11. Det räcker alltså med att starta på en av platserna, men tillåtet starta vid båda 

tillfällena varvid endast det bästa resultatet räknas. Rangordning med hjälp av våra SM-regler. 

 

Andra hund och reserv till RM 2015 
Kvalificeringssäsong 1/11 -14 tom 31/10 -15. Om RM går före 6/11, räknas resultat till sista 

anmälningsdag för RM.  

Drevdjur hare 

Enbart en drevprovsstart (bästa starttillfälle) unghund får ingå i kvalificeringen. (Eftersom det gäller 

andra regler, tider, för prisdrev på unghundar, blir det svårt att göra rättvisa med hjälp av SM-

reglerna). Alla upptag på hare räknas även om det sker samma provdag. Hundarna rangordnas med 

hjälp av våra sk SM-regler med tillägget att SM-poäng ges för alla upptag på hare (oberoende om 

det finns prisdrev i botten). Hund får tillgodoräkna sig resultat från sina 3 bästa starter. Samma 

domare får endast användas 2 gånger (för 2 förstapris) för kvalificeringen. OBS! Dock ska för hundar 

som jagar sitt championat så långt det går, använda 3 olika domare. 

 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
Klubbmästare 
Den hund som har sammantaget bästa resultat på hare från Hassela och Nordingråproven enligt 

ovan datum utifrån SM-reglerna. 

 

Ledamot av JPK, ska inte delta i Jaktprovskommittén som också är uttagningskommitté om de tävlar 

med egen hund i ovanstående. 

 
 

4. Förslag till rådjurskamp 13/11 2015 
Arbetsgruppen bestående av Sture Österlund, Håkan Arlestig och Andreas Frisk har lämnat ett 

förslag till instiftande av rådjurskamp för lokalavdelningen. Styrelsen antog förslaget och ser stora 

fördelar av att vi vidgar våra aktiviteter för våra medlemmar. Samma arbetsgrupp tar fram ett 

förslag på tävlingsregler omgående i samarbetet med Jakprovskommittén. Statuter bör också 

bestämmas snarast.  Arbetsgruppen återkommer till styrelsen så snart förslaget till regler och 

bestämmelser finns framarbetat, i god tid innan tävlingstillfället. 

 

Bra att förtydliga att inom tävlingen gäller bara rådjurspriser. 
  
Håkan ser till att grundläggande information om rådjurskampen kommer Christina tillhands snarast 

för att läggas ut på hemsidan. Tävlingsregler, statuter mm skickas till Christina efter godkännande 

av styrelsen. 

 

Matfors 2015-10-02 

 

 

 

Lotta Magnusson  Håkan Arlestig  Dick Wedin 

Protokollförare  Justeringsman  Justeringsman 

 

 

 

Bilaga 1. Förslag till rådjurskamp 

 

 
 
 

 


