
 

 

 
      BEAGLE – RINGEN - TELEMARK 
      
                                   Stiftet i 1989 

 
Til medlemmene. 

 
Innkalling  til årsmøte ! 

 
 Sted: Malmverkstedet på Vold, v/RV353/356, 3739 Skien 

30. November 2016. 
Kl. 18.3o 
 

Det vil bli servert juletallerken med dessert, gratis til medlemmene, derfor må vi vite 
hvem som kommer gr. bestillingen.  
Påmelding innen 24. November til Tlf. 95238208 eller amarita@live.no. 
 
 
ÅRSMØTET: 
Saksliste: 
  1. Godkjenning av innkallingen 
  2. Valg av møteleder 
  3. Valg av referent 
  4. Valg av to personer til å undertegne protokollen 
  5. Årsberetning for 2014 
  6. Regnskap for 2014 
  7. Innkomne forslag på saker til behandling. 
  8. Forslag på medlem og varamedlem til Avlsrådet 
  9. Forslag fremmet av styret 
10. Kontingent 
11. Lover 
12 
Valg av: a - leder for 1 år 
   b - 2 styremedlemmer for 2 år 
   c - 2 varamedlemmer for 1 år 
   d - revisor 
   e - vararevisor 
   f - valgkomite m/vara 
     g   - medlemmer til div. komiteer.  
 
FORSLAG  på kandidater sendes valgkom./ Morten Halvorsen, Skjelbredv. 211, 3739 Skien, 
Tlf 41566833, email:mortenhalv@gmail.com,  innen 18.11.16. 
 
FORSLAG  på saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være A.M. Olsen, Svanvikv. 342, 
3739 Skien, skriftlig ihende, på SMS til 95238208,  eller amarita@live.no, innen  18.11.16 
 
Styret ønsker hjertelig velkommen !  
Anne  Marit  Olsen  (sekr.)        0/0  
 
 
 
 
 



Kandidater på valg: 
Styret: 
Leder:  Bernt Rune Jore  p.v. 2016 
N-leder  Anne Marit Olsen  p.v. 2017 
Styremedl.: Kai Inge Dalen  p.v. 2016 
Styremedl.: Julianne Olsen  p.v. 2016 
Styremedl. Alfred Apeland  p.v. 2017 
Vara/sekr: Rannei Gjersund  p.v. 2016 
Vara:  Ole Strand     p.v. 2016.  
 
Repr. til RS-BRN 2016: Bernt Rune Jore og Kjell Arne Heyn, p.v. 2016.  Vara: Julianne Olsen p.v. 2016 
 
Revisor:  
Enok Hansen    p.v. 2017   
Vara:  Morten Halvorsen p.v. 2016  
 
Valgkomite: 
Morten Halvorsen   p.v. 2016    
Kjell Arne Heyn   p.v. 2015   
Vara: Enok Hansen  p.v. 2016   
Mangler 1 representant i valgkomiteen 
   
Prøvekomite NOME:  
A.M. Olsen    p.v. 2016   
Olaf Olsen    p.v. 2017 
Vara: Alfred Apeland  p.v.2916    
 
Sporkomite:  
A.M. Olsen -     p.v. 2017     
Per-Egil Adolfsen -   p.v. 2016.   
Rannei Gjersund    p.v. 2016 
 
Arrangementskom.:  
Bernt- Rune Jore –   p.v. 2016,   
Enok Hansen:    p.v. 2016.   
Harald Klaastad   p.v. 2017 
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Ettersøksprøver: 

Det har vært arrangert 2 perioder med blodsporprøver og 2 perioder med fersksporprøver i 2016. 

Det har også vært arrangert en ordinær prøve, med 6 deltagere, med Veholt som stamsted. 

 

Jaktprøver: 

Det ble avholdt jaktprøve etter nyttår, med 2 startende hunder. Nomeprøven 2016 er påmeldt 11 hunder. 

 

Medlemsmassen er stabil, 38 pr. 1.11.2016. 

 

Årets utstillingshund 2015 ble tildelt Silver Creek P`Tea tilh Julianne og Olaf Olsen 

Årets jakthund 2015 ble tildelt Tyribergets Olga til Ole Strand 

Årets sporhund ble Gullknapps G-Rex til Gerhard H. Pedersen 

 

For styret. A.M. Olsen 

 



Sak fra styret til årsmøtet 30-11.16 

Styret i BRT fremmer flg forslag til årsmøtet 30.11.2016: 

NHKF tilbyr ringene å melde seg inn i NHKF med alle sine medlemmer. Dette innebærer at alle 
medlemmer i en Beagle-Ring må være medlem i en harehundklubb. NHKF sin fordel er å møte på 
RS i NKK med tilsvarende nye stemmer, og bli større i NKK-systemet. En Beagle-klubb vil også få 
tilgang til å delta og stemme på RS i  NKK. 

Følgene av dette vil bli at ringene vil miste medlemmer, fordi kontingenten vil øke betraktelig for de 
som bare er medlem i en ring. 

 

For medlemmet betyr det stor økning av kontingent: 

Kontingenten til BR i dag er kr. 200,-.  

Som medlem under NHKF: NKK-kr. 190,- + NHKF kr. 310,- + ring kr. 200.- blir en kostnad på 700,-. 

Dette innkluderer 4 x Hundesport og 4 x Harehunden samt kontingentinnkreving av NKK. 

 

For ringene innebærer dette: 

Nedgang av medlemmer, tapte kontingentinntekter. 

Ingen rett til å arrangere prøver eller utstillinger, som nå. 

Ingen rett til å utdanne dommere, som nå. 

 

Dersom det søkes om egen klubb, gjelder for medlemmer: 

Grunnkontingent til NKK på 190,- , (som dekker NKKs innkreving av kontingent, og Hundesport)+ 
kontingent til ringen/klubben (dvs ca 300,- kr billigere i året, 

og fulle rettigheter til å delta på prøver og utstilling som fullt NKK-medlem. 

 

For egen klubb gjelder flg.: 

Kontingentinnkreving fra NKK. 

Rett til å arrangere utstillinger og prøver. 

Rett til å utdanne dommere. 

Søke NKK om økonomisk støtte til utdanning av jaktprøvedommere. 



Benytte kursplaner i Studieforbundet som gir inntekter 

Velge avlsråd og drifte dette. 

Info til medlemmene på Hjemmeside og FB 

 

Jaktprøvedommerne er NKK sine dommere. 

Jaktprøvereglene som gjelder i dag, kan trekkes ut av reglene til NHKF, slik at DWA fortsatt kan 
benyttes ved SP og ÅP for småhund. 

 

Utstillinger bør søkes om i samarbeid med andre klubber slik at deling av faste utgifter og 
dommerutgifter kan deles.  

NHKF får ikke ha med beagle på utstilling eller prøver. Raseklubben har enerett på å tillate rasens 
deltagelse av andre arrangører. 

Arrangement av NM og deltagelse på Nordisk, må finansieres fullt ut av egen klubb. 

Det samme gjelder å opprettholde avlsråd. 

Dette kan finansieres ved å øke kontingenten med 100,-/150,-, og enda blir det billigere enn 
gjennom NHKF. 

Raseklubben må være landsdekkende, med lokale ringer. 

Prøver og utstillinger kan organiseres mer eller mindre sentralt, dersom det ikke er kompetanse 
lokalt, da DOG WEB er tilgjengelig for klubber. 

Ved å åpne for egen klubb, vil vi få flere nye medlemmer, fange opp nye valpekjøpere, fordi dette vil 
bli raseklubben, og fordi de ikke lenger må være medlem i en Harehundklubb for å delta på 
aktiviteter. 

 

Ønske om å starte egen klubb for beagle, ønskes behandlet på årsmøtet, og evt videresendt til RS i 
Beagle-Ringen-Norge. 

 

Styret i B-R-T. 




