BEAGLE RINGEN TELEMARK
Stiftet 1989

Org.nr: 919 810 858
Kontonr: 0521 48 68034

Innkalling til årsmøte for 2018 i Beagle Ringen Telemark.
Dato: Onsdag den 28.november 2018 kl. 18:30.
Sted: Malmverkstedet, bak Svanvikvegen 653, ved krysset på Vold, 3739 Skien
Det vil bli servert pizza, slik at vi må vi vite hvem som kommer på grunn av bestilling av mat.
Påmelding innen 21.november til Ole Strand, email: sekr@b‐r‐t.no eller mob: 913 27 704.

Dagsorden:
Sak 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for de fremmøte medlemmer,
Sak 2. Godkjenne innkallingen.
Sak 3. Godkjenne dagsorden samt å gi eventuelle observatører rett til å være til stede.
Sak 4. Valg av møteleder.
Sak 5. Valg av referent.
Sak 6. Oppnevne tellekorps.
Sak 7. Oppnevne en person i tillegg til møteleder, for å undertegne protokollen fra møte.
Sak 8. Behandle årsberetning for 2018.
Sak 9. Godkjenne regnskap for 2018 med revisors beretning.
Sak 10. Godkjenne budsjett 2019.
Sak 11. Innkomne forslag og forslag fremmet av styre.
A. Forslag på nye lover for BRT‐ utarbeidet av styret etter mal fra NKK. Se vedlegg.
B. Forslag fra Anne Marit Olsen på Jaktavlspriser og Jaktoppdretterpriser i regi av BRN,
Se vedlegg.
Sak 12. Valg – (se egen liste)
Sak 13. Velge ringenes kandidat til avlsrådet for beagle etc.
Sak 14. Velge 2 representanter til RS. (Disse bør komme i tillegg til ringens eventuelle
representanter i hovedstyre).
Sak 15. Fastsette dato for neste års årsmøte.

Frister for innkomne forslag, samt forslag på kandidater som er på valg. Er tidligere blitt
bekjentgjort på lagets nettside.

for styret
Ole Strand
Sekr.

BEAGLE RINGEN TELEMARK
Stiftet 1989

Org.nr: 919 810 858
Kontonr: 0521 48 68034

Årsberetning 2018
for Beagle Ringen Telemark (BRT)
Styret i BRT har i 2018 bestått av:
Leder:
Bernt Rune Jore
Nestleder:
Anne Marit Olsen
Kasserer:
Kai Inge Dalen
Sekretær:
Ole Strand
Styremedlem: Dag Gøran Moen
1.Vara:
Alfred Apeland
2.Vara:
Asbjørn Bolager
Det har i beretningsåret blitt avholdt følgende møter:
1 årsmøte, 6 styremøter, og 1 medlemsmøte (vårmøte).
Beagle Ringen Telemark ble godkjent av Brønnøysundregistrene for enhets‐ og
frivillighetsregistret med organisasjonsnummer 919 810 858 den 28.nov 2017.
Lagets webside har vært operativ i litt over halvannet år, og ser man på det siste året er
siden blitt jevnlige besøkt. Med tydelige topper der hvor det har blitt lagt ut nyheter som
saker fra årsmøte, styremøter og eller annen relevant informasjon. Når nyheter er blitt lagt
ut er dette blitt informert om enten via e‐mail eller på lagets facebook side.
Hundens Dag ble arrangert ved Herkules kjøpesenter den 9.juni. Vi stilte i år med egen stand
på arrangementet. Utbytte vi har av å delta på slike arrangement er nok litt uvisst, da det
neppe er i slike fora som dette man kan klarer å finne nye potensielle jegere/ beagleeiere.
Det ble for inneværende år ikke arrangert noe beagletreff i regi av BRT, da det de seneste
årene har vært en svært liten interesse for å delta på dette.
Derimot markerte Beagle Ringen Norge (BRN) sitt 30 årsjubileum med et treff den 18.august
i forbindelse med hundeutstillingen til VHK på Jarlsberg travbane.
Medlemsmøte (høstmøte) er ikke blitt avholdt for inneværende år.
Økonomien i laget er fortsatt god og stabil, utover dette vises det til regnskapet for mere
utfyllende opplysninger og tall.
Blodsportrening har i år som tidligere blitt arrangert på Veholt hver tirsdag i fra begynnelsen
av mai og frem til utpå høstparten. Her registrer vi komiteens leders store fortvilelse at
oppmøte til de øvrige medlemmer av komiteen vært lite tilfredsstillende for inneværende år.
Ettersøks‐ og fersksporprøver er begge blitt arrangert over to perioder, samt har det blitt
arrangert ordinær blodprøve for inneværende år.

Fjorårets Nomeprøve (SP) ble avholdt fra 20. til 26. november 2017, og som en del av
denne skulle Ringkamp vært avholdt den 24. november. Dessverre var forholdene så dårlige
med snø og skare at Ringkampen måtte avlyses. Dette førte da til at deltakelsen totalt ble en
del lavere enn forventet.
Prøvens beste hund ble beaglen Tordenstjerne's One Step Up, som ble tildelt CACIT. Eier:
Cathrine Røgeberg Hunsnes. Fører: Even Teserud.
Nest beste beagle, med res‐CACIT gikk til Carnelian's Ozzy Osbourne. Eier: Harald Klaastad
CACIT til beste drever, gikk til Bakkeskogen's Tanja.
Reserve‐CACIT ble utdelt til Kvindølens Proffen.
Når det gjelder jaktprøver, blodsportrening og prøver i forbindelse med dette, holdes dette
godt i gang av Anne Marit Olsen. Uten hennes store engasjement og pågangsmot tror jeg det
neppe ville vært rare aktiviteten å rapportere om. Så en stor takk til Anne Marit Olsen.

Vinnere av årets hunder, fikk denne fordelingen:
Årets jaktprøvehund 2017/18: Luna,
Eier: Even Hogsrud.
Årets utstillingshund 2017:
Tyriberget`s Korax
Eier: Nils Andre Hødnebø Eikenes
Årets sporhund 2017:
Røraskogen`s Zazzy Tripsa Eier: Olaf Olsen
NM for småhund i 2019 skal arrangeres av Telemark Harehundklubb (THK), Det har blitt
nedsatt en arrangementskomite i forbindelse med dette. Dessverre består denne komiteen
uten noen medlemmer i fra BRT.
Ringkampen 2018 ble arr. 10.november på Gåseland av Beagle Ringen Vest Agder.
Vinner av lagkonkurransen ble Vest Agder, på 2.pl kom Telemark, Aust Agder måtte trekke
seg etter at de ikke klarte å stille lag.
Individuell vinner ble Kita til Bjørn Vidringstad (BRVA).
På 2.pl kom Rabagastens Hugo til Odd Gunnar Erland (BRVA).
Og på 3.pl kom Luna til Even og Øyvind Hogsrud (BRT), og med Luna`s 1.pr på hare så ble hun
med dette norsk jaktcampion, samt at hun også med dette kan løse ut sitt
utstillingscampionat.
Øvrige deltakere fra BRT var Ringo med 3.pr. RÅ‐ eier: Peder Jacob Glittum, og Tyriberget`s
Kalle Balder med 3.pr. RÅ‐ eier: Enok Hansen.

Når det gjelder medlemsregistret så blir all kontingent nå innkrevd av NKK.
BRN har tilgang til registret og kjører ut lister basert på postnummer. Slik at vi pr. 21.oktober
2018 er registrert med 35 betalende medlemmer.

For styret i Beagle Ringen Telemark
Ole Strand
Sekretær.
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Regnskap for Beagle Ringen Telemark 2018
Inntekter
Medlemskontigent BRN
Renter 2017
Nomeprøva 17+ div sporpr.
Norsk tipping – Grasrot andel
Salg av overskuddsmat
Sum inntekter

2100,00
620,54
10232,00
816,00
975,00
14743,54

Utgifter
Årsmøte leie av Malmverkstedet
Magnor premier
Innkjøp av mat til Ringkamp 2017 (Avlyst)
Avgift One Com support
Medlemsmøte/styremøte
Ringkamp 2018
Div. kontor rekvisita Staples
Porto/Gebyr
BRN - reiseutg. + dagpakke RS18
Sum utgifter

1000,00
9436,00
5157,66
1688,75
2145,50
3100,00
53,00
24,00
2821,00
25425.91

Inntekter
Utgifter
Underskudd 2018

14743,54
25425.91
10682,37

Beholdning 24.11.18
Underskudd 2018
Beholdning 24.11.18

154944,01
10682,37
144261,64

Beholdning fordeler seg slik
Kassa
Brukskonto
Kontigentkonto
Kapital konto
Beholdning 23.11.18

210,25
11447,54
28170,81
104433,04
144261,64

Regnskapet revidert og godkjent
Skien 24.11.18

Vedlegg:
Sak 11 A:

Innkomne forslag og forslag fremmet av styre.
Fra styret:
Styrets forslag til nye lover for Beagle Ringen Telemark (BRT).
Lovene er utarbeidet etter mal i fra NKK.

Eventuelt etter godkjennelse av årsmøte, må lovene godkjennes av Norske Harehundklubbers
Forbund (NHKF).

For lovforslaget se neste side:

BEAGLE RINGEN TELEMARK
Org.nr: 919 810 858
Kontonr: 0530.01.19990

Lover for Beagle Ringen Telemark stiftet 1989
Vedtatt av årsmøtet den 28.11.2018
med senere endringer, senest av den …….
Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) den ………
Kap. 1 Innledende bestemmelser
§1‐1 Organisasjon og virkeområde.
Klubbens navn er Beagle Ringen Telemark, og forkortes til BRT. Klubben er selvstendig rettssubjekt
og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er gjennom NHKF, medlemsklubb i Norsk Kennel
Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med
mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre).
Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å
handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter rasen Beagle.
Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Telemark.
Klubben har verneting i Nedre Telemark.
§1‐2 Formål.
Beagle Ringen Telemark har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt
å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av
beaglerasen. Beagle Ringen Telemark skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og
for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasens
sunnhet.
§1‐3 Definisjoner.
Klubbens organer:
‐ Årsmøtet
‐ Ekstraordinært årsmøte
‐ Styret
‐ Valgkomite
‐ Revisor.
‐ Komiteer og utvalg, som er valgt av årsmøte.
§ 1‐4 Tilknytning og organisering.
Beagle Ringen Telemark er gjennom BRN, medlem i NHKF og representerer klubbens medlemmer i
saker som beskrevet i klubbens lover. Beagle Ringen Telemark skal ha lover som samsvarer med de
obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også
for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

§ 1‐5 Personopplysninger
NKK og NKKs klubber og forbund behandler personopplysninger for å oppfylle en avtale med sine
medlemmer, for å oppnå organisasjonens og klubbenes formål, samt å bestemme mål og midler
for slik behandling. Som følge av dette fungerer både NKK, klubber og forbund som felles
behandlingsansvarlig. Hver part er ansvarlig for at den overholder gjeldende lovgivning om
personvern, herunder EUs generelle databeskyttelsesforskrift 2016/679 fra 25. mai 2018.
Kap. 2 Krav til medlemskap.
§2‐1 Medlemskap.
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person som er nektet tatt opp som medlem
i klubben, kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte Beagle Ringen Telemark og NHKF og NKK’s virksomhet samt
å følge Beagle Ringen Telemark og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å
sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av
NHKF, NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
Familiemedlemskap, kan tegnes av ektefelle/ samboer av et hovedmedlem, eller deres
hjemmeboende barn under 20 år. Kontingenten fastsettes av årsmøte, og utgjør pr.
familiemedlem en ½ part av prisen for et hovedmedlemsskap.
§ 2‐2 Opphør av medlemskap.
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via "Min Side" på NKK.no, alternativt skriftlig i brev eller
epost til klubben
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller
annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2‐3 Medlemskontingent.
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av RS i BRN, samt kontingent til lokal
harehundklubb/ NHKF, og grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs
Representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
§ 2‐4 Disiplinærreaksjoner.
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.
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Kap. 3 Organisasjon
§3‐1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 30.11. (30.november)
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller
ikke).
Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall)
og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.
Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming,
gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer
faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.
Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.
§3‐2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har vært
medlem i minst 3 uker, og som kan dokumentere dette har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved fullmakt.
Et medlem gis kun anledning til å stille med 1 fullmakt for å representere/ stemme for å ivareta
andre medlemmers (sine) interesser.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan BRN, NHKF eller NKK møte med inntil 2
representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.
§3‐3 Innkalling.
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes,
enten pr post, e‐post, i medlemsblad, SMS‐melding eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
‐ Saksliste
‐ Årsberetning
‐ Regnskap med revisors beretning
‐ Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene
må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
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‐

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3‐4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og saksliste,
samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen
fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.
Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h) Vedta budsjett for neste år
i) Velge:
‐ Leder
for 2 år.
‐ Nestleder
for 2 år.
‐ Kasserer
for 2 år.
‐ Sekretær
for 2 år.
‐ Styremedlem
for 2 år.
‐ 2 varamedlemmer for 1 år.
‐
‐

Revisor
Vararevisor

for 2 år.
for 1 år.

‐

Valgkomite Leder
Valgkomite 2 medlemmer
Valgkomite vararepresentant

for 2 år.
for 2 år.
for 1 år.

‐

Velge web‐ansvarlig

for 1 år.

Jaktprøvekomite leder:
Jaktprøvekomite medlem:
Vara til jaktprøvekomite :

for 2 år.
for 2 år.
for 1 år.

Sporkomite leder:
Sporkomite medlem:

for 2 år.
for 2 år.

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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‐
‐

Sporkomite medlem:
Vara til sporkomite:

for 2 år.
for 2 år.

Arrangementskomite leder:
for 2 år.
‐ Arrangementskomite medlem: for 2 år.
‐ Arrangementskomite medlem: for 2 år.
‐ Vara til arrangementskomite:
for 2 år.
Ved valg settes funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret og komiteer
‐

i) Velge 2 representanter til RS i BRN. Disse bør komme i tillegg til ringens eventuelle faste
representanter i hovedstyre, da hver representant kun bør ha 2 stemmer.
j) Foreslå ringens kandidat(er) til verv i Beagle Ringen Norge og til avlsrådet for beagle.
k) Fastsette dato for neste års årsmøte.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet
for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i
klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt, med unntak av når det ikke foreligger kandidater eller at
kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til 2 kandidater (begrensingen gjelder ikke for valg
til komiteene).
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte
frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til
valg.
§3‐5 Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst ⅓ av medlemmene forlanger
det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker
som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært
årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog
ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må
være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.
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Kap. 4 Styret
§4‐1 Styrets myndighet.
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
§4‐2 Vedtak og representasjon.
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede.
Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved
stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det.
Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig
for medlemmene, samt for BRN, NHKF og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om
ny nestleder skal velges av‐ og blant de resterende styremedlemmer.
§4‐3 Styrets oppgaver er å.
‐ lede klubben mellom årsmøtene
‐ avholde årsmøte
‐ drive klubben i samsvar med klubbens formål
‐ gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
‐ oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide
retningslinjer for særkomiteer.
‐ søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK‐
regionen
‐ Eventuelt å oppnevne representant til NKK‐regionens årsmøte
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5‐1 Valgkomite.
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.
Leder har ansvar for komiteens arbeid.
Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.
§5‐2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor.
Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
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Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6‐1 Lovendringer.
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst ⅔ flertall.
Lovene og endringer av disse må sendes NHKF’s Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på
det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6‐2 Tolking av lovene.
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge
av medlemskapet i NKK jfr. NKKs lover §6‐1.
§6‐3 Oppløsning.
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte.
Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall.
Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte
noe spesielt tilfaller midlene BRN eller THK.
§6‐4 Flertallsdefinisjoner.
Simpelt flertall
• Flest stemmer
Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.
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Vedlegg:
Sak 11 B
Fra Anne Marit Olsen
Ved eventuell godkjennelse av årsmøte, sendes forslaget til Beagle Ringen Norge for videre behandling.
STATUTTER FOR SØKNAD OM JAKTAVLSPRISER OG JAKTOPPDRETTERPRISER:
JAKTAVLSPRISER.
Hannhunder:
Valør
Minste poengsum
Maks antall avkom Under minimum antall tisper
Bronse
50 poeng
8 avkom
2 tisper
Sølv
90 poeng
14 avkom
3 tisper
Gull
130 poeng
20 avkom
4 tisper
Tisper:
Valør
Bronse
Sølv
Gull

Minste poengsum
Maks antall avkom Etter minimum antall hanner
30 poeng
5 avkom
45 poeng
7 avkom
2 hanner
65 poeng
10 avkom
2 hanner

JAKTOPPDRETTERPRISER
Valør
Minste poengsum
Maks antall avkom Under minimum antall tisper
Bronse
50 poeng
8 avkom
2 tisper
Sølv
90 poeng
14 avkom
3 tisper
Gull
130 poeng
20 avkom
4 tisper

GRUNNPOENG:
PREMIE
1. premie hare
1. premie Rev, Rådyr, hjort
2. premie Alle viltslag
3. premie Alle viltslag

POENG

10
8
5
3

TILLEGGSPOENG
Aktivitet
Exelent på utstilling etter fylte 15 mdr
CK på utstilling
CACIB på jaktprøve
Jaktchampionat
•
•
•
•
•
•
•

tilleggsp
1 p.
2 p.
2 p.
2 p.

Bare høyeste poeng for den enkelte hund teller.
Av summen får høyst 1/3 av poengene være vunnet utenfor Norge.
Av summen får høyest 1/3 være vunnet som tilleggspoeng.
Pris av samme valør kan ikke tildeles flere ganger.
Prisene kan kun tildeles medlemmer av BRN og hunder eid av medlemmer i BRN.
Med oppdretter menes innehavere av et kennelnavn. For oppdrettere uten kennelnavn gjelder
at samme person eller gruppe av personer står som oppdrettere av alle hundene som teller til
prisene.
Prisene kan ikke tildeles andre raser enn beagle.

Søknadsfrister/innsending:
For jaktavlspriser og jaktoppdretterpriser, senest 1.4.
Det skal søkes på fastlagt skjema som finnes på BRNs hjemmeside, søknadene sende som epost til BRNs adresse.
Prisene skal utdeles på lokalringenes årsmøter.
Søknadsfristen må overholdes.

