
ÅRSBERETNING 2016 

BEAGLE RINGEN ØSTFOLD 

Styret har i 2016 bestått av følgende: Bjørn Halvorsen leder/kasserer, Arve Hansen nestleder, Tove 

Wenche Melby sekretær, Knut Holth, Jostein Bakken og Tom Opheim styremedlem, Arne Nordahl og 

David Filtvedt varamedlem, Jan Robert Johansen web. ansvarlig. BRØ var representert på årets RS 

med Bjørn Halvorsen og Arve Hansen 

BRØ har for øyeblikket følgende status på medlemmer:  46 + 1 fam. betalende medlemmer for 

2016.Det er avholdt 3 styremøter i perioden med 14 protokollførte styresaker. Styret har i perioden 

fungert godt og oppfølgning til styremøter har vært meget bra. Styret har utført sine oppgaver på en 

tilfredsstillende måte. Det ble tidlig i styret laget en handlingsplan for 2016 som ble vel gjennomført. 

Ringtrening: En kveld ble gjennomført på Høytorp Fort den 26. mai med 2 medlemmer. Takker Bjørn 

Halvorsen og Madeln Halvorsen for vel utført dugnad. 

Sauedressur/Ettersøkshund: Det er ikke utført noen oppdrag til Arne Nordahl eller Arve Hansen. 

Beagle Treff 2016: Beagle-Drever Treff lørdag 4.juni 2016. Årets Beagle-Drever treff blir avholdt 

Lørdag 4. juni der vi starter opp kl.12.00 sammen med Drever Ringen Østfold på Eivindsæter i Halden. 

Eivindsæter ligger idyllisk til ved Folkevannet på Aspedammen . (ved Halden og omegn JFF’s 

skytebane ved Eivindsæter. Merket vei fra Idd Kirke ved Rv 22). Vi samler oss med små og store 

hundevenner. Det blir arrangert forskjellige aktiviteter for hele familien, grilling, barn & hund, lotteri og 

laser rifle skyting + western skyting. Det er fint å bade ved brygga eller man kan prøve fiskelykken. 

Grillen blir fyrt opp å ta med grillmat og noe å sitte på. Vi har brus til barna og kaffe og kaker. 

Årets klubbkamp gikk i Sysslebäck/Långberger fredag 28. oktober 2016. 

Klubbkampen er en SP prøve i jakt og en norsk Beagle kan bli Svensk JaktChampion. Østfold stilte 

med 3 beagler til start og det var Bråtåfjella’s Pirlo, Shakira de el Imperio Canino og Aha Knertens 

Maja. Vi ble mottatt av Bo Ynger som ga oss ei fantastisk fin hytte, 3 soverom, bad, badstu, kjøkken 

med mat og stue m TV. Helt toppers. 

Østfold vant prøven med 72 poeng 2. plass til Värmlands Dal med 54 poeng og Østlandet 3. plassen 

med 26 poeng. Vinnare blev Bråtåfjella´s Pirlo/Öystein Degerud Norge, 1:a Hare som også ble 

klubbmester da han er medlem i Värmland Dals Beagleklubb. 

Koppargruvans Jeppe/Bo Ynger Sysslebäck  1:a Hare Dyrkamyra´s Oskar/Lars Liljegren Molkom 3:a 

Rå Rösholmhögda´s Charlie/Norge 3:a Rå Shakira De El Imperio Canino/Arve Hansen Norge 3:a Rå 

NM for små hunder: Tyriberget’s Kikki er påmeldt fra Østfold men NM 2016 ble avlyst på grunn av 

snø. 

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

Jaktslipp: BRØ har den 3. desember et jaktslipp! Dommer Lars Jørgen er ansvarlig og her forventes 

flere interesserte beagleeiere. 

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 

2016. 

For styret Arve Hansen ref. 


