
Styremøte i BRØ 

30/8-2011 
Fremmøtte: Jan Ingar, Bent, Jan Robert, Bjørn, John Eirik og Lars-Jørgen 

 

 

1. Det planlagte medlemsmøte i høst avlyses. ØHHK kommer til å arrangere et 

medlemsmøte med samme tema som BRØ hadde satt på dagsorden. Tema er nese- 

og halsinnfeksjoner på jakthunder. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å stille 

opp på ØHHK’s arrangement. 

 

2. Klubbkamp Østlandet – Värmeland – Østfold skal arrangeres av oss den 

12.11.2011 i samband med Østfoldprøva. Samling på fredag kveld på Bjørnstad 

Camping. Bevertning og grilling hvis været holder. Ans. John Ingar 

  Dessverre var det svæt få som meldte sin interesse for å representere Østfold i 

  klubbkampen. Styret plukket ut følgende hunder: 

  Tyribergets Irma til Jan Robert Johansen 

  Trixi til Lars-Jørgen Krohg 

  Kuopusmaa Pera til Roger Johannesen 

  Res. 

  Gærne Grethe av Elgberget til Pål Asbj. Kullerud 

  Tyribergets Ivan Santo til Dagmar Moseby 

 

  Bjørn sørger for å informere hundeeierne og sende invitasjoner til Värmeland 

  og Østlandet. 

 

3. Klubbkamp Beagle –Drever. 

  Styret har heller ikke her mottatt noen stor interesse for å delta for oss.  

  Klubbkampen er først og fremst ment til å være en rekruttering  av  nye hunder 

  og eiere som har liten eller ingen erfaring med jaktprøver. Styret plukket ut 

  følgende hunder til å representere oss: 

  Tyribergets Lady til Bent Prestby 

  Toya til Martin Pettersen 

  Tyribergets Sjur til Svein Moseby  (reserve) 

 

4. Årets beagle i Østfold 2010. 

  Bjørn tar seg av de resultatene som er innmeldt i kåringen av årets sporhund, 

  jakthund, utstillingshund og årets beagle. Resultatene presenteres på neste 

  møte. 

5. Årsmøte: 

  Årsmøte avholdes tirs. 29. nov. kl. 19.00 på Høytorp Fort. 

  Bent ordner med leie av lokale. 

 

6. Regnskap. 

  Bjørn gikk igjennom regnskapet og beholdninger. Saldo pr. dags dato var ca. 

  34000 kr. For året 2011 vil man sannsynligvis få et lite underskudd pga utgifter 

  til arrangementer som klubbkamp og treff.  

 

7. Neste møte avholdes 25. okt. hos John Eirik kl. 19.00. 


