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Årsberetning 2017 

for Beagle Ringen Telemark (BRT) 

 
 
Styret i BRT har i 2017 bestått av: 
 
Leder:   Bernt Rune Jore 
Nestleder:  Anne Marit Olsen 
Kasserer:  Kai Inge Dalen 
Sekretær:   Ole Strand 
Styremedlem:  Alfred Apeland 
 

1.Vara:  Dag Gøran Moen 
2.Vara:  Julianne Olsen 
 
Det har i beretningsåret blitt avholdt følgende møter:  
1 årsmøte, og det er (vil bli) avholdt 6 styremøter, 1 arbeidsmøte (websiden) og 1 
medlemsmøte (vårmøte).  
Det planlagte beagletreffet som skulle vært i sommer ble avlyst grunnet liten interesse, ingen 
påmeldinger utenom styret. Medlemsmøte (høstmøte) er heller ikke blitt avholdt for 
inneværende år. 
 
Økonomien i laget er fortsatt meget god, og det kommer stadig inn nytt påfyll på kontoen ifra 
jaktprøver og div. arrangementer med blodsporprøver/ treninger og fersksporprøver.  
Så her må laget rette en stor takk til Anne Marit Olsen for hennes store engasjement.  
For øvrig vises det til regnskapet for mere utfyllende opplysninger om tall. 
 
Blodsportrening har vært arrangert på Veholt hver tirsdag i fra 2.mai frem til utpå høsten. 
Ettersøks- og fersksporprøver er begge blitt arrangert over to perioder, samt at det har blitt 
arrangert en ordinær blodprøve i inneværende år. 
 
Årets Nomeprøve (SP) vil i år bli avholdt fra 20. til 26. november 2017, og som en del av 
denne vil årets Ringkamp den 24. november inngå. 
Ringkampen er en lagkonkurranse mellom beagle ringene i Aust Agder, Vest Agder og 
Telemark, hvor hvert lag stiller med tre hunder. Arrangementet rullerer mellom ringene, og i 
år er BRT vertskap med stamkvarter på Kjeldal skole. 
 
Følgende er tatt ut på laget til å representere BRT på årets ringkamp:  
NO47648/11  Carnelian's Ozzy Osbourne  Eier: Harald Klaastad 
NO37073/13  Ringo     Eier: Peder Jacob Glittum 
NO38195/16  Langedals Hero   Eier: Dag Gøran Moen 
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Det er blitt utdelt premier for årets hund, som fikk denne fordelingen: 
Årets jaktprøvehund 2016/2017: Ringo,    Eier: Peder Jacob Glittum. 
Årets utstillingshund 2016:  Silver Creek P’tea Eiere: Julianne og Olaf Olsen 
Årets sporhund 2016:   Ingen deltakere 
 
I inneværende år har BRT opprettet sin egen nettside: www.b-r-t.no slik at det nå skal bli 
enklere og nå ut med nyheter og informasjon til medlemmene.  
BRT har også en Facebook side. 
 
Videre har BRT levert søknad om å få sitt eget organisasjonsnummer, søknaden ligger for 
tiden til behandling hos Brønnøysundregisteret.  
 
Siste medlems oversikt i fra BRN pr oktober 2017 viste at det var kun 30 betalende 
medlemmer, i tillegg var det fremdeles 10 stykker som ikke hadde betalt kontingent for 2017.  
BRN har i inneværende år ikke purret opp disse. Ut ifra dette vil BRT sende en påminnelse til 
disse, slik at vi håper at årets medlemstall, til slutt vil ligge på rundt fjor årets antall som var 
på 38 medlemmer. 
 
 
 
For styret i Beagle Ringen Telemark 
Ole Strand 
Sekretær. 
 
 
 


