Verksamhetsberättelse 2018
Klubben höll sitt årsmöte den 25 mars 2018 på Timsfors Folkets Hus. 23 medlemmar var
närvarande.
Styrelsen har efter årsmötet haft följande sammansättning:
Ordf. Ingemar Zentio, v.ordf./ sekr. Folke Johansson, kassör Anki Wikander. Övriga ledamöter
Christa Edvardsson, Peter Landsjö, Patrik Persson samt suppleanter Carina Arvidsson, Camilla
Albertsson och Andreas Herbertsson.
Styrelsen har under 2018 haft 6 st. protokollförda sammanträden, 1 fysiskt möte, 5 möten via
telefon samt 1 möte via mail. Samtliga mötesprotokoll, utom mailmötet, har löpande lagts ut på
vår hemsida.
Medlemsantalet var vid årsskiftet 2018-2019 282 medlemmar, en minskning med 4 st sedan
föregående årsskifte.
Följande aktiviteter har genomförts under året:
Deltagande vid jaktmässor:
Klubben har deltagit vid Jakthundens dag i Åkulla i april.

Utställningar 2018:
-

Broby april. Domare Göran Hallberger. 32 hundar varav 2 valpar,
(15 hanar och 15 tikar, varav 9 i jaktklass) bedömdes.

-

Åkulla juni. Domare Bengt-Åke Bogren. 28 hundar (12 hanar och
16 tikar, varav x10 i jaktklass) bedömdes.

-

Åseda augusti. Domare Theres Johansson. 42 hundar totalt varav 4 valpar,
(15 hanar och 23 tikar, varav 8 i jaktklass) bedömdes.

Sammanlagt startade 102 hundar, en minskning med 6 hundar sedan 2017.
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Drevprovsverksamhet säsongen 2018-2019:


Drevprovspropaganda som främst riktade sig till medlemmar som inte tidigare varit på
jaktprov. Planerades av Peter Landsjö och Patrik Persson och genomfördes med släpp av
hundar och information om drevprovsregler den 8 september på 4 olika platser i vårt område.
Sammanlagt ett 40-tal deltagare hade kommit till evenemanget.



Domarkonferens, utan hundsläpp, genomfördes i Värnamo 20180919 (8 deltagare) och i
Träthult 20180923 (4 deltagare).



Totalt 44 drevprov har redovisats i klubbens regi under säsongen, 3 av dessa prov utgjordes
av starter i Småhunds-SM, vilka av praktiska skäl redovisades av vår klubb. Således 41 starter
på klubbens egna arrangemang.
Ett Höstprov med bas i Kåremåla har genomförts. Drevprov har förekommit under samtliga
månader utom September och Oktober.
-

Höstprovet 20181210-11 samlade 8 hundar, 4 av dessa gick till pris.
SE17733/2013 BJÖRKNÄ DANNY/ägare Mattias Bengtsson utsågs med
1+1 Rå/34 Ep till PROVETS BÄSTA HUND.

-

Drevprov inom hela verksamhetsområdet 1.9.2018–15.3.2019. 33 starter
har gjorts under denna period och 28 av dessa har resulterat i pris.

Peter Landsjö med Norhams Dixon deltog i 2018 års Nordiska Mästerskap (NordM) som
avgjordes i Finland. Dixon gjorde en bra prestation och belade en hedrande 8:e plats.
Petra och Markus Karlsson med Målens Dixi deltog under december i 2018 års Beagle-SM. Dixi
belade en 3-e placering av 9 startande och är därmed kvalificerad för kommande års (NordM).
Eric Samuelsson med Björknä Nille deltog under december 2018 i historiens första Klövvilts-SM
för Beagle. Nille hamnade med en 2:a Rå på 10-e plats.
Erik Lindau och Patrik Persson håller på med sin utbildning till drevprovsdomare. Erik är nästan
klar för aspiranttjänstgöring och Patrik blev under februari 2019 färdig domare.
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Viltspårsverksamhet under 2018:
Klubben har under året inbjudit till Viltspårskurs. Tyvärr var det får få anmälda för att kursen
skulle bli av. Inga prov har tyvärr genomförts under 2018.

För klubbens ekonomiska ställning hänvisas till kassörens och revisorernas rapporter.
Sydsvenska Beagleklubben
Ingemar Zentio

Folke Johansson

Anki Wikander

Christa Edvardsson

Peter Landsjö

Patrik Persson

Carina Arvidsson(sup)

Camilla Albertsson(sup)

Andreas Herbertsson(sup)
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