
ÅRSBERETNING 2012 

BEAGLE RINGEN ØSTFOLD 

Styret i 2012 har bestått av følgende:’ 

Lars-Jørgen Krohg  leder 

Bjørn Halvorsen  kasserer 

Arve Hansen  sekretær 

Jan Robert Johansen  web. ansvarlig/styremedlem 

Bent Prestby   styremedlem 

Arne Nordahl   varamedlem 

BRN var representert på årets RN med Lars-Jørgen Krogh, Bjørn Halvorsen og Bent Prestby. 

BRØ har for øyeblikket følgende status på medlemmer: 61 hovedmedlem og 1 familie medl som 

har betalt kontingent for 2012. Vi har også fått 2 nye som ikke får noen kontingent før 2013 

Det er avholdt 4 styremøter i perioden med 23 protokollførte styresaker. Styret har i perioden 

fungert meget bra og oppfølgning til styremøter har vært utdelt positiv. Styret har utført sine 

oppgaver på en tilfredsstillende måte. 

Det ble tidlig i styret laget en handlingsplan for 2012 som ble vel gjennomført. 

 

Ringtrening: 4 kvelder ble gjennomført på Høy Torp Fort med hjelp av Bent & Bjørn. De skal begge ha 

stor takk for vel utført dugnad.  Litt labert fremmøte men matnyttig for de utstillings beagler som 

møtte. Vi bør komme sterkere tilbake. 

Beagletreff: 

Sjefen sjøl Bent sanker inn premier til alle og enhver, en stor takk for hans ivrige innsats på 

premiefronten. De møtte ca. 25. beagle entusiaster på treffen ved Bjørnstad Camping. En vellykket 

samling med fint vær, grilling, sporvisning, utlodning etc. Et utrolig premiebord ga hele 3.860 kr i 

overskudd. 

Klubbkamp mot Värmland Dal vil foregå 3. nov. på Hedmark HHK’s småhundprøve, Odalen. Vi stiller 

med Toya til Martin M. Petersen, Trixi til Lars-Jørgen Krogh og Kikki til Arve Hansen. 

Klubbkampen ble innstilt grunnet forviklinger vedr påmeldingsfrister HHHK/NKK, BRØ har sendt 

klagebrev til ØHHK grunnet dette. 

NM for småhunder stilte Trixi og Kikki fra Østfold. Det ble henholdsvis 16. pl og 12. plass på 

ekvipasjene. Vi kommer sterkere tilbake til neste års NM. 



Årets beagler: 

I skrivende stund overlates dette til Bjørn Halvorsen! 

 

Jaktslipp 

BRØ har den 17. nov utført et jaktslipp for nye medlemmer hvorav 3 nye fikk anledning til å 

se/høre/få innblikk i hva en jaktprøve går ut på. Dommer var Lars Jørgen. Et godt tiltak til å få flere til 

å stille på jaktprøver. 

BRN kommer med forslag på nye lover for BRN og for lokalringene. RN 2013 vil avgjøre om nye lover 

kommer til å bli godkjent.  

 

2013 

BRØ ønsker å ha årets beagle treff på Høy Torp fort lørdag i sammenheng med ØHHK utstilling i juni. 

Vi sjekker om dette er ok med ØHHK og muligheten for overnatting. 

 

Styret takker alle som på en eller annen måte har bidratt til gjennomføring av årets aktiviteter. Samt 

gratulerer alle beagle eiere med årets resultater på gjennomførte prøver/jakt/spor/utstilling/lydighet 

2012. 

 

For styret Arve Hansen ref. 


