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Årsberetning 2019 

for Beagle Ringen Telemark og Vestfold 
 
 
Styret har i 2019 bestått av: 
Leder:   Anne Marit Olsen 
Nestleder:  Bernt Rune Jore 
Kasserer:  Kai Inge Dalen 
Sekretær:  Ole Strand 
Styremedlem: Dag Gøran Moen 
1.Vara:  Alfred Apeland 
2.Vara:  Asbjørn Bolager 
 
Det har i dette beretningsåret blitt avholdt følgende møter: 
1 årsmøte, 4 styremøter, og 2 medlemsmøter (hvorav beagletreffet i Langangen og høstmøte 
på Jarlsberg). 
 
I følge styret i Beagle Ringen Norge ble det den 24/2-2019 besluttet at foreningen skulle gjelde 
for både fylkene Telemark og Vestfold. 
Navnet til foreningen ble etter dette Beagle Ringen Telemark og Vestfold. 
 
Lovene som ble vedtatt på årsmøte den 28.11.2018, ble oversendt BRN for godkjenning den 
27.01.2019 er fortsatt ikke blitt godkjent. På siste styremøte ble det nå fremlagt et nytt utkast 
etter en ny lovmal som er utarbeidet av BRN, og som må benyttes av alle de lokale ringene. 
Det vil si at forslag til nye lover igjen må fremlegges som egen sak på årets årsmøte. 
 
Lagets nettside har snart vært operativ i tre år, og ut ifra nettstedsanalysen for siden har den 
et jevnlige besøk. Med tydelige topper der hvor det har blitt lagt ut nyheter som saker fra 
årsmøte, styremøter og eller annen relevant informasjon. Når nyheter er blitt lagt ut på 
nettsiden er dette blitt informert om både via e-mail og på lagets facebookside. 
 
I inneværende år har det blitt arrangerte et beagletreff som ble holdt i Langangen den 1.mai 
2019. Til sammen var det 22 medlemmer som deltok på beagletreffet.  
 
Medlemsmøte (høstmøte) ble avholdt den 8.oktober 2019 på Jarlsberg i Tønsberg. 
 
Økonomien i laget er fortsatt meget god og stabil, utover dette vises det til regnskapet for 
mere utfyllende opplysninger og tall. 
 
Blodsportrening har i år som tidligere blitt arrangert på Veholt sammen med dachs 
hundklubben, hver tirsdag i fra begynnelsen av mai og frem til utpå høstparten. 
 
Ettersøks- og fersksporprøver er begge blitt arrangert over to perioder, samt har det blitt 
arrangert ordinær blodsporprøve for inneværende år. 
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Fjorårets Nomeprøve (SP) ble avholdt fra 19. til 25. november 2018. 
Prøvens beste hund ble dreveren Ӓnglands Elektra. Eier: Dagfinn Pedersen 
Nytt av året var at det på prøven var innlagt klubbmesterskap, og her ble vinneren Ringo til 
Peder Jacob Glittum. 
 
 
Vinnere av årets hunder, fikk denne fordelingen: 
Årets jaktprøvehund 2018/19: Luna,   Eier: Even Hogsrud. 
Årets utstillingshund 2018:  J O My Own Treasure Huntress Eier: Julianne Olsen. 
Årets sporhund 2018:  Silver Creek P'Tea  Eier: Julianne og Olaf Olsen 
                                  og: Ringo  Eier: Peder Jacob Glittum 
 
Ringkampen 2018 ble arr. 10.november på Gåseland av Beagle Ringen Vest Agder.  
Vinner av lagkonkurransen ble Vest Agder, med Telemark på 2.plass. Aust Agder måtte trekke 
seg etter at de ikke klarte å stille lag. 
Individuell vinner ble Kita til Bjørn Vidringstad (BRVA).  
2.pl kom Rabagastens Hugo til Odd Gunnar Erland (BRVA).  
3.pl kom Luna til Even og Øyvind Hogsrud (BRT). Med Luna`s 1.pr på hare ble hun med dette 
Norsk jaktchampion, og hun kan således også løse ut sitt Utstillingschampionat. Gratulerer!! 
 
Når det gjelder medlemsregistret så blir all kontingent nå innkrevd av NKK.  
Det er styret i Beagle Ringen Norge som har tilgang til registret, og ved siste oppdatering er 
det 53 medlemmer som er tilknyttet Beagle Ringen Telemark og Vestfold. 
 
 
for styret i  
Beagle Ringen Telemark og Vestfold 
Ole Strand 
Sekretær. 

 


