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Styremøteprotokoll nr. 02/2019 
Dato: 26.03.2019 

Sted: Svanvik skole 

Til stede: Anne Marit Olsen, Bernt Rune Jore, Ole Strand, Asbjørn Bolager, Kai Inge Dalen  

 og Dag Gøran Moen 

Meldt forfall: Alfred Apeland  
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Sak 1 Protokoll 

Styremøteprotokoll nr. 01/2019 av 24.01.2019, ble godkjent uten merknader. 

 

Sak 2 Økonomi 

Beholdningen pr. dags dato er på  ca kr. 141 000,- 

 

Sak 3 Innkomne skriv 

Ingen innkomne skriv mottatt 

 

Sak 4 Beagle Ringene i Telemark og Vestfold 

Anne Marit Olsen refererte fra styremøte den 24/2-2019 i Beagle Ringen Norge (BRN) hvor hun og Dag 

Gøran Moen deltok. Det ble opplyst at styret i BRN hadde besluttet/ vedtatt at Beagle Ringene i 

Telemark og Vestfold slåes sammen.  

Da ringen i Vestfold ikke har vært operativ de seneste og ikke står oppført med noe styre, så kontaktes 

hver enkelt av de som fremkommer av BRN`s liste med adresse i Vestfold.  

Listen inneholder navn på til sammen 9 personer, hvorav en som allerede er medlem av Telemark.  

Beagle Ringen Telemark vil etter dette endre navnet til Beagle Ringen Telemark og Vestfold. 

Sekretær tilskriver hver enkelt av de 8 øvrige medlemmer i Vestfold og informerer om 

sammenslåingen/fusjoneringen. (Innholdet/ ordlyden i dette pkt. er klarert pr. tlf den 27/3-2019 med 

Arve Hansen leder av Beagle Ringen Norge). 

 

Sak 5 Folder 

Det ble konkludert med at behovet for folderen ikke lenger er like aktuelt som tidligere. Da lagets 

lagets webside med opplysninger og informasjon nå er tilgjengelig med en vanlig mobil (smarttelefon). 
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Sak 6 Medlemsmøte/ Beagletreff/ 30 årsmarkering BRT 

Arrangeres på skytebanen til Eidanger jeger og fisk på Lannerheia den 1.mai 2019 kl. 12:00. 

Sekretær ordner med innbydelse i beregnet medlemmene fra Vestfold. 

Påmeldingsfrist settes til innen 5.april. 

Anne Marit Olsen ser på muligheten for å holde en monolog om Beagle Ringen og beaglen generelt i 

litt historisk perspektiv. 

Aktiviteter: 

Presentasjon av deltakernes hunder. 

Innføring/ informasjon om blodspor. 

Natursti. 

Premieringen av årets hunder, for jakt- utstilling- og spor. 

Når det gjelder mat (grilling) må hver enkelt deltaker ta med det de trenger av mat og drikke.  

Arrangementskomiteen tar seg av til retteleggingen og gjennom føringen. 

 

Sak 7 Årets hund 2018 

Årets jakthund:  Luna til Even Hogsrud 

Årets utstillingshund: J O My Own Treasure Huntress til Julianne Olsen 

Årets sporhund(er): Silver Creek P'tea til Julianne Olsen 

   og Ringo til Peder Glittum 

 

Sak 8 Nye valpekjøpere 

Vi har pr. dags dato fått henvendelse fra fire nye valpekjøpere. 

 

Sak 9 Hundens Dag 

Det ble bestemt at vi ikke deltar på årets arrangement for Hundens Dag. 

 

Sak 10 Organisasjonskurs 

Organisasjonskurs i regi av NKK arrangeres 15. og 16. juni 2019 på Vindfjelltunet. 

Dag Gøran Moen og Ole Strand deltar. 

 

Sak 11 Uttakning regler SP NM 

Det er blitt utarbeidet et nytt forslag til uttaknings regler til NM for småhunder som skal behandles på 

RS til Norske Harehundklubbers forbund. Dette forslaget tar sikte på at uttaket skal skje etter 

resultatet man har oppnådd på de to første jaktprøvene i året.  

Det tas av småhundfolket sikte på å nedstemme dette forslaget på RS.  

Samt at det legges frem et endringsforslag som tar sikte på å legge uttakningen for hver landsdel inn 

som en del av (allerede eksisterende) oppsatte SP-prøver, slik at man får en uttakning tilnærmet likt 

som DM for støverne. Man blir da sikret mere like forhold innenfor hver landsdel, samt at dette vil 

utgjøre svært lite merarbeid ved å arrangere uttakningen på denne måten. 

 

 

Ole Strand 

ref. 


