
                                   Styremøte 21.8-12 

Tilstede: Lars Jørgen Krohg, Arne Nordahl, Jan Robert Johansen og Bjørn Halvorsen 

Forfall: Bent Prestby og Arve Hansen 

 

1. Referat fra forrige styre møte: Godkjent 

 

2. Evaluering av Beagletreff: Ca 25 stk var på treffen . Hva kan vi gjøre for å få flere 

Beagle eiere til treffet…? Her kom det forslag på at dem som selger valper tar en tlf 

eller kontakt med kjøperne . Kanskje vi kan ha test på sau på treffet der du får 

godkjent hunden din.  Loddsalget var meget bra her fikk vi inn 3860,-. Bjørn kjøper 

en gave til Camping eieren, som takk for plassen. Vi legger ut litt om treffen på 

våres hjemmeside.  Arve skriver litt og Jan Robert finner fram noen bilder. 

 

3. Økonomi: Vi har hatt litt utgifter, men vi har fortsatt god økonomi i ringen. Hittil i 

år har 55 medlemmer betalt kontingent.  Forslag på å øke inntekter i BRØF kan en 

se under eventuelt. 

 

4. Bjørn kunne fortelle om hvilke hunder, som hadde blitt tatt ut til Nordisk. Han 

kunne også fortelle at BRN jobber med nye lover for BRN og lokal ringene. Dem vil 

bli sendt ut på høring til lokal ringene i september. 

 

5. Klubb kamp Beagle-Ringen-Østlandet, Värmland-Dals Beagleklubb og Beagle-

Ringen- Østfold: Den vil i år holdes av Beagle-Ringen-Østlandet 3. november. Lars 

Jørgen kunne fortelle at det var ingen søkere. Beagle-Ringen-Østfold sitt styre har 

tatt ut disse etter resultater for de 2 siste årene. 

Trixi til Lars Jørgen 

Tyriberget`s Kikki til Arve Hansen 

Toya til Martin Petersen 

Reserver: 

1. Ps Maja av Elgberget til Frank Larsen 

2. Tyriberget`s Irma til Jan Robert Johansen 

 

 

6. Klubbkamp Drever Ringen Østfold og Beagle-Ringen-Østfold: Her har vi satt opp 

Bråtåfjella Kira til Fredrik Lier 

?????  til Bente Mico 

????? til Arne Nordahl 



7. Jaktslipp: Lars Jørgen sa at vi kunne holde det hos han den 17. November. Vi må ha 

bindene påmelding og den har vi satt til 10. november og det gjøres til Lars Jørgen. 

Vi prøver å slippe 2 hunder.  En på hare og en på rådyr, så dem får sett hva en går 

etter i bedømming av hundene. Bjørn lager et skriv, som vi legger ut på hjemme 

siden om dette.  

8. Eventuelt: Her hadde Bjørn med seg utkast på nye Statutter på om årets hund, da 

det har blitt nye premie betegnelser innen utstilling. Den ble Godkjent. Med 

forandring om tidspunkt vi må ha resultatene. 

Arne Nordahl sa han er autorisert innen godkjenning av sau renhet bevis. Er en 

mulighet i at dette er noe vi kan få økt inntekt på . Da er dette noe vi kan gjøre 

sommeren 2013.  


