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Motion till Bassetfullmäktige 2020 
 

Motionär: 

Bassetklubben Lokalavdelning Nordöstra 

 

 

Motion: 

Vi föreslår att Bassetfullmäktige beslutar 

- Att ett nytt enklare regelverk för jaktprov för raserna inom Bassetklubben tas fram att gälla 
fr.o.m. 2022-07-01, istället för de gemensamma drevprovsreglerna med Beagle och Drever.   

 

Detta medför:   

- Att samarbetet med Beagleklubben och Dreverklubben rörande regelrevidering av befintliga 
drevprovsregler avbryts.  

- Att Bassetklubbens Rasklubbar inbjuds att aktivt delta i arbetet med det nya regelverket 
- Att utgångspunkter för det nya regelverket skall vara 

- Rasklubbarna med deras uppfödare och hundägares behov  
- Enklare drevprov 
- Kortare provdag 
- Bredare bas för pristilldelning än nuvarande drevtider 
- Bättre utnyttjande av domarnas erfarenheter och kompetens 
- Bättre återrapportering av drevprovsverksamheten. 

- Att rasklubbarna får i uppdrag att förelägga CS förslag om arbetsgrupp med uppgift att ta 
fram ett nytt regelverk för Bassetklubbens Jaktprovsverksamhet enligt ovan. 

Motiv: 

Ytterst är jaktproven en grundbult i Bassetklubbens verksamhet. De utgör underlag för avelsarbetet. 
Ju fler jaktprov desto större underlag. Att få fler att starta på jaktprov är därför ett viktigt mål. 
Enkelhet och kortare provdagar gör att fler hundägare får möjlighet att och vill komma till prov. Det 
blir också lättare att rekrytera nya domare. 

Vid sidan av utställningar och viltspårprov är jaktproven en väsentlig del av innehållet i ett 
medlemskap i Bassetklubben.  Att göra proven mera lättillgängliga är att öka värdet av ett 
medlemskap. Vi kan inte låta andra hundklubbars särintressen ta bort fokus från vad som är bäst för 
Bassetklubben, våra medlemmar och våra hundraser.  



Med jaktprov som helt har sin utgångspunkt från våra behov ökar vi värdet och användbarheten för 
våra uppfödare. Det är deras önskemål som skall vara grunden för proven. Därför skall de genom sina 
rasklubbar inbjudas att aktivt delta i arbetet med de nya proven. 

Enkelhet är en dygd och vi har gjort drevproven alldeles för tillkrånglade. Därför har Nordöstra i sitt 
utkast (se http://www.sbakno.se/filearea_133.html) börjat med ett blankt papper och inte befintligt 
regelverk. Med det arbetssättet inser man snabbt att det går att utforma jaktproven så att de blir 
mycket enklare och samtidigt betydligt mer användbara i avelsarbetet.  

Vi vill skapa en bredare bas för pristilldelning än som nu låta drevtiderna bestämma helt. Vi måste ge 
våra kunniga domare mer utrymme för egna bedömningar. Detaljregleringarna som vi nu har måste 
bort och ersättas av domarnas egna men väl underbyggda kommentarer. Därmed utnyttjar vi deras 
kompetens på ett mycket bättre sätt. Gör vi det så kan vi höja kvalitén på proven dramatiskt 

Befintliga drevprovsregler har gällt sedan 2014 utan att vi hittills fått någon användbar statistik från 
verksamheten. Vi vill bygga in återapporteringen av jaktproven redan nu när vi beslutar hur de nya 
proven skall utformas. Därmed säkerställer vi att resultaten från proven kommer att återrapporteras 
från första stund och därmed kommer att kunna användas direkt i avelsarbetet. Självklart blir det 
också spännande för startande hundägare att kunna se hur den egna hunden presterar i jämförelse 
med totalen och delmängder av denna, t ex rasjämförelser. 

Arbetet med att ta fram ett nytt regelverk skall bedrivas i en arbetsgrupp sammansatt enligt 
rasklubbarnas förslag. Arbetsgruppen rapporterar till såväl rasklubbarna, lokalavdelningarna som CS. 
Beslut i frågan skall följa SKK:s beslutshierarki med början i rasklubbarna och lokalavdelningarna för 
att slutligen fastställas av CS och därefter framläggas till SKK för godkännande. 
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