Verksamhetsberättelse
Västerbottens Beagleklubb 2016
Styrelsens sammansättning: Ordförande Oskar Lundström, sekreterare Göran Backlund, Kassör
David Öberg, Övriga Ledamöter: David Brännström, Thor Lundström (även avelsråd), Alfons Karlsson
och Stig Persson. Suppleanter: John-Olov Johansson och Lars Jonsson.
Förutom årsmötet har 4 styrelsemöten hållits, ordförande har deltagit vid 7 Region Nord möten.
Alfons Karlsson blev utsedd att vara Västerbottens Beagleklubbs representant vid beaglefullmäktige
2016.
Utställningen tillsammans med Västerbottens Dreverklubb blev med kort varsel flyttad från Flurkmark
till Hissjö, vilket löstes på ett bra sätt och information om detta han komma ut till alla de 31 deltagarna.
Domare var Sara Häggkvist. Utställningen fortlöpte med god stämning och sammantaget var den
mycket lyckad.
Jaktprovsmässigt har det under 2016 varit mer aktivitet än på flera år. Totalt har vi inom Västerbottens
beagleklubb haft 16 jaktprovsstarter varav 9 lett till pris. Särskilt roligt är det att många unga hundar
visat framtassarna.
Totalt kom 6 beaglar till start på Skellefteå provet och 1 beagle på särskilt prov under veckan som
följde. De väderförhållanden som rådde under årets upplaga av Skellefteå provet med mycket blåsigt
väder och torr backe gjorde det mycket svårdrivet. Vinnare av Skellefteåprovet blev Hissjögårdens
Nimbus med 1+3 Ha. Hissjögårdens Nimbus, äg Oskar Lundström och Sjulsvikens Eja, äg David
Brännström som fick ett andrapris på särskilt prov, kvalificerade sig till SM uttagningen i Östanskär.
Väl där gick det mycket bra för Sjulsvikens Eja som hamnade på tredjeplats och kvalificerade sig på
så sätt till SM i Haparanda. På SM fick Sjulsvikens Eja två andrapris under dag 1. Under dag två
ställde väderförhållandena till det, och det var mycket svårt att följa drevet. Sjulsvikens Eja hamnade
tillslut på en hedrande femteplats.
Övriga pristagare på särskilda prov:
Björknä Buddha, äg Fredrik Gjersvold

1 Ha

Unghundsklass

Utvängs X-Nova, äg. Elias Classon

2 Rå

Storjordens Ture, äg. Kristina och Fredrik Bryndahl

1 Ha och 1 Ha (två prov)

Sjulsvikens Eja, äg. David Brännström

1+3 Ha

Vistenas Cilla, Äg. Thor Lundström

3 Ha

Unghundsklass

Harzeldas Speja, John-Olov Johansson

3 Ha

Unghundsklass

Årets klubbmästare blir med sin 1+3 Ha Sjulsvikens Eja, vilket också innebär att ägaren David
Brännström får ta det åtråvärda vandringspriset Guldharen med sig hem från årsmötet. Vi gratulerar
David och Eja till det fantastiska jaktåret.
Vi vill även gratulera övriga pristagare och summera att det ser mycket ljust ut på jaktfronten framöver!
David Brännström har varit jaktprovsansvarig under året.

David Brännström, Oskar Lundström, John-Olov Johansson och David Öberg deltog på en
domarkonferens i Nedre Norrlands regi hos Dick Wedin i Mädan. Detta innebar att de tre sistnämnda
gick som dommarelever. Utöver detta har Göran Backlund och Oskar Lundström gått som
dommarelever.
Hemsida och facebooksida har under året skötts av vår webmaster Katarina Konradsson.
Medlemstalet var vid årets slut 97 st.
Vi ser med glädje framemot nästkommande år och hoppas att den fina trenden i antal jaktprovsstarter
håller i sig.
Med dessa rader tackar styrelsen för sig.
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