
Nytt Jaktprov – Hur har vi arbetat? 

 

2019 

Augusti 

- Nordöstras dåvarande ordförande ger provansvarige för drevprovsverksamheten inom 
Nordöstra, Bo Olofsson i uppdrag att även ansvara för Nordöstras arbete med 
regelrevideringen. 

- Nordöstras representanter vid Bassetklubbens Drevprovskonferens i Gränna, Bo Olofsson 
och Mats Andersson, framför muntligen synpunkter på gällande regelverk med önskemål om 
ändringar 

September 

- Vid Nordöstras uppstartmöte för drevprovsdomare på Gotland med 18 deltagande domare, 
framförs och diskuteras förslag att utforma ett nytt Jaktprov 

- Under båtfärden tillbaka från Gotland bildas en informell arbetsgrupp bestående av Bo 
Olofsson (fullmäktige), Håkan Karlsson (kommissarie), Mats Andersson och Jack Junel. I 
diskussionen deltog även Magnus Frödell, Christina Forsgren och Roger Eriksson 

Oktober 

- Arbetsgruppen fortsätter arbetet med ett nytt Jaktprov 

November 

- Vid Basset SM i Lenhovda fick Nordöstras två domarrepresentanter, Mats Andersson och 
Jack Junel, möjlighet att i samtal med Kalle Lieszkovzki redovisa arbetsgruppens 
ståndpunkter. KL efterlyser vid middagen inspel och synpunkter från Lokalavdelningar, 
Rasklubbar och även enskilda medlemmar senast 30 november 

- Telefonmöte 28 november med flertalet drevprovsdomare inom Nordöstra angående 
remissvar 

- Mats Andersson skickar in synpunkter på nuvarande regelverk till Håkan Hemäng 
- Bo Olofsson skickar in Nordöstras formella remissvar med bilaga 

December 

- Jack tar telefonkontakt med Kalle L som då inte har läst Nordöstras remissvar. Jack redovisar 
muntligen Nordöstras önskan om nytt mer ändamålsenligt Jaktprov 

- Jack mailar Nordöstras skrivelse om nytt Jaktprov till Kalle Lieszkovzki den 11 december. 
- Jack har nytt telefonsamtal med Kalle Liezkovski om behovet av nytt Jaktprov och 

utgångspunkter för detta 

2020 

Januari 

- Bo O uppmanar i mail Håkan Hemäng att öppet redovisa inkomna synpunkter på 
Drevprovsreglerna för samtliga domare 

Februari 

- Bo O påminner Håkan H att gå ut med information om regelreviderings arbetet  



 

Mars 

- Remiss angående regelrevideringsarbetet inkommer från CS den 2:a mars Inkomna remissvar 
saknas fortfarande 

- Arbetsgruppen konstaterar att de synpunkter som Nordöstra alltsedan sommaren framfört 
inte har beaktats eller ens omnämnts. 

- Arbetsgruppen har ett fysiskt möte och beslutar om tre åtgärder 
o Be Eva Petersson att få inkomma med artikel till Bassetbladet under Nordöstras 

avdelning (ansvar Jack) 
o Ta fram Utkast till nytt regelverk för att konkretisera gruppens förslag (ansvar Mats) 
o Redovisa Nordöstras arbete vid kommande årsmöte Nordöstra (ansvar samtliga) 

- Jack talar med Eva P som lovar utrymme i Bassetbladet för artikel om hon får material inom 
en vecka. 

- Artikel till Bassetbladet skrivs, baserat på bilagan som skickades till 
regelrevideringskommittén i november och översänds med foton till Eva P inom den av Eva 
uppsatta tidsfristen 

- Håkan H nekade Eva P att ta in artikeln 
- PM avrapportering skickas till Nordöstras styrelse. 
- På SBaK NÖ styrelsemöte den 14 mars tas beslut att lägga fram förslaget på årsmötet och 

under förutsättning att årsmötet bifaller förslaget ska en motion skrivas till 
Bassetfullmäktige. 

- Vid Nordöstras årsmöte den 14 mars 
o väljs Mats A enhälligt till ny ordförande för Nordöstra 
o ger mötet uppdrag till Nordöstras styrelse att framställa en motion och överlämna 

den till SBaK CS och Bassetfullmäktige 
- Vid konstituerande styrelsemötet den 14 mars beslutas att en motion ska skickas in. 
- Motion utformas och skickas in till SBaK CS  
- CS beslutar att skjuta upp Bassetfullmäktige på obestämd tid p g a Covid19 pandemin 
- På SBaK NÖs styrelsemöte den 29 mars informeras att arbetsgruppen kommer att skicka ut 

motionen till lokalavdelningar, rasklubbar och uppfödare m.fl. 
- För att åstadkomma en öppen dialog inom Bassetklubben rörande nuvarande drevprov och 

förslaget till nytt Jaktprov skickas följande ut:  
o Nordöstras motion 
o Utkastet till nytt regelverk 
o En kort sammanfattande text ”Hur har vi tänkt” 

Mailet ställs till samtliga förtroendevalda inom Bassetklubbens rasklubbar och 
lokalavdelningar samt till alla uppfödare och drevprovsdomare sammanlagt 158 funktionärer 
inom Bassetklubben och 63 drevprovsdomare 

- För att göra materialet lättillgängligt skapas en särskild e-postadress och en länk till 
Nordöstras hemsida där materialet kan hämtas eller läsas. 

- Brevet skickas ut från en särskild mailadress som därigenom blir mottagare för alla svar 
varigenom dessa kan hållas samlade och åtskilda från annan e-post inom Nordöstra. 

April 

- Håkan H efterlyser i Påskhälsning till samtliga förtroendevalda inom Bassetklubben svar på 
ett antal formaliafrågor rörande beslutsprocessen inom Nordöstra med anledning av 



förslaget till nytt Jaktprov samt uppmanar förtroendevalda att bortse från Nordöstras 
utskick. 

- Mats A skickar ett mail för att följa upp det tidigare utskicket. Uppmaning till mottagarna att 
gilla eller ogilla vårt förslag. 

- Skrivelse från SBaK CS till SBaK NÖ, där CS ifrågasätter styrelsemöten, mailutskick, info runt 
debattartikeln och motionens upprättande.  Styrelsen för SBaK NÖ beslutar vid styrelsemöte 
den 23 april att lägga skrivelsen till handlingarna utan åtgärd. 


