
ÅRSBERETNING 2013 

BEAGLE RINGEN ØSTFOLD 

Styret i 2013 har bestått av følgende: Lars-Jørgen Krohg leder, Bjørn Halvorsen kasserer, Arve 

Hansen sekretær, Jan Robert Johansen web. ansvarlig/styremedlem, Trygve K. Larssen styremedlem, 

Arne Nordahl varamedlem, Tom Opheim varamedlem. 

BRØ var representert på årets RS med Lars-Jørgen Krogh, Arve Hansen og Bjørn Halvorsen. 

BRØ har for øyeblikket følgende status på medlemmer: 64 hovedmedlem og 1 familie medlem som 

har betalt kontingent for 2013.  

Det er avholdt 5 styremøter i perioden med 22 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 2013 som ble vel gjennomført. 

Ringtrening: 4 kvelder ble gjennomført med forskjellige valgte steder i Østfold. Høytorp Fort, Moss, 

Sarpsborg og Høytorp Fort. Det var lite oppmøte på nevnte treninger men vi kom i kontakt med nye 

beagle eiere så da skal vi vel være noenlunde fornøyd. Takker Bjørn, Arne, Tom og Arve for vel utført 

dugnad. 

Sauedressur: Dommer Arne Nordahl godkjente i august 3 beagle ekvipasjer fra klubben. 

Beagletreff: Årets Beagle treff ble avholdt lørdag 8. juni sammen med Drever Ringen Østfold på 

Høytorp Fort. Partyteltet ble slått opp noen dager i forveien av en liten dugnadsgjeng fra klubbene. Her 

samlet vi oss under teltet ca. 40 små og store hundevenner. Det ble arrangert forskjellige aktiviteter for 

hele familien, ringtrening, barn & hund, viltspor m /blod og en liten uoffisiell utstilling. Grillen ble fyrt 

opp og medbrakt grillmat gikk ned på høykant. Den største aktiviteten hvor de fleste deltok var lodd 

salget. Her var det premier til alle og noen hadde mer flaks under trekningen enn andre og fikk fanget 

full av flotte gevinster.  

Klubbkamp: Värmland Dal er i år ansvarlig og prøven vil foregå 26. okt. ved Charlottenberg i Sverige. 

Følgende har sakt ja til start: Martin Petersen, Anders Kjær og Frank Larsen. Så viser det seg at 

prøven blir innstilt pga. ulv i terrengene. 

NM for små hunder: Tyriberget’s Kikki stilte fra Østfold. Det ble en god 6. pl. 

Nordisk landskamp 2013: Tyriberget’s Kikki var uttatt som 1. reserve og kom med på prøven som 

gikk i Sverige dette år. Kikki samlet nok poeng til å bli 3. beste beagle. 

Årets beagler: I skrivende stund overlates dette til Bjørn Halvorsen! 

Jaktslipp: BRØ har den 28. sept. utført et jaktslipp! Dessverre kom kun dommer Lars Jørgen til start. 

Et godt tiltak som flere burde ha vist interesse for. 

2014: BRØ ønsker å ha årets beagle treff sammen med dreverringen på Høy Torp fort søndag i 

sammenheng med ØHHK utstilling i juni. Vi sjekker om dette er ok med ØHHK og at vi har muligheten 

for grilling av en hel gris. Dette for å prøve å holde beagle & drever eier utover søndagen for en felles 

samling. 

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

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

2013. 

For styret Arve Hansen ref. 


