Angående propositionen om Jaktprovsregioner
Efter att ha läst och diskuterat lagda proposition har vi som planeringsgrupp för
proven i Västerbotten de senaste åren kommit fram till följande synpunkter:
1. En uppdelning av Sverige i regioner är en bra idé, och uppdelning av Norrland
ett måste. Glöm inte att det är långa avstånd häruppe och att folk måste kunna
träffas ibland också och inte enbart lösa allt genom telefon och mailkontakt.
En storregion av hela Norrland skulle försvåra detta.
2. Angående punkten om det tänkta ansvaret som kommer att vila på varje
region, så utför vi redan idag samtliga punkter från 1 till 10 i varierande grad,
och tycker att det är en bra sammanfattning på arbetet med att ordna prov. Den
punkt som är mest kritiskt för vår del är nr 4, anskaffning av vilt. Varför då?
Jo, därför att i Norrland finns det inte vilt levande kaniner, trutarna har en
väldigt kort säsong häruppe och några mängder skjuts aldrig, inte ens på
soptipparna vid kusten. Dessutom finns många andra fågelhundsklubbar
häruppe som slåss om det lilla utbudet som finns. Vi håller också på att
etablera återkommande kontakter för leverans av olika viltslag, men vi kan
inte känna oss säkra ännu på att vi alltid kan täcka behovet till proven. Vi
måste, om vi misslyckas med att få ihop tillräckligt, kunna få hjälp med detta
för att garantera proven. Vi skulle kunna tänka oss ett utbyte av vilt med andra
regioner, då vi oftast kan få ihop ganska många rävar av fin kvalitet.
Problemet är transporterna i så fall.
3. Förslag till sammansättning av region ”Norra Norrland” som då ska täcka
Lappland, Norrbotten och Västerbotten: Erling Wikman, Annacarin Wikman,
Magnus Norlén och Anna Norlén. I denna grupp finns två utbildade
provledare, och vi har alla stor erfarenhet av vad som krävs för att ordna
fungerande jaktprov. Vi vill även i fortsättningen bidra till klubbens
verksamhet. Vi ser gärna ytterligare medlemmar i gruppen om intresse finns
att gå med.
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