Verksamhetsberättelse 2019
Klubben höll sitt årsmöte den 24 mars 2019 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 2019 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 5 maj 2019.
Klubben deltog vid Elmia Game Fair i Jönköping under månadsskiftet maj-juni 2019.
Medlemsenkät under 2019:
Under 2019 genomförde klubben en medlemsundersökning. Syftet var att hitta nya sätt att
attrahera beagleägare och för att lyssna på vad medlemmarna vill få ut av sitt medlemskap.
En medlemsenkät gjordes tillgänglig på klubbens hemsida, facebook, instagram samt genom
personliga möten med medlemmar i samband med våra utställningar. Enkäten bestod av 7 frågor
och 19% av våra medlemmar deltog i undersökningen.
Resultatet visade att medlemmarna är nöjda med dagens utbud, men efterfrågade en beagledag.
Medlemmarna graderade också förslag på lämpliga aktiviteter vid en beagledag.
Utställningar 2019:
-

Broby april. Domare Catharina Linde-Forsberg. 39 hundar varav 1 valp,
(19 hanar och 19 tikar, varav 9 i jaktklass) bedömdes.

-

Åkulla juni. Domare Anette Edlander. 30 hundar (9 hanar och 21 tikar,
varav 10 i jaktklass) bedömdes.
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Åseda augusti. Domare Morgan Wackt. 43 hundar varav 6 valpar,
(14 hanar och 23 tikar, varav 6 i jaktklass) bedömdes. .

Sammanlagt startade 112 hundar, en ökning med 10 hundar sedan 2018.

Drevprovsverksamhet säsongen 2019-2020:


Domarkonferens, utan hundsläpp, genomfördes i Värnamo 20190919 (8 deltagare).



Totalt 91 drevprov har glädjande nog redovisats i klubbens regi under säsongen. 3 av dessa
prov utgjordes av starter i Småhunds-SM (1 medlem från vår klubb deltog), vilka av praktiska
skäl redovisades av vår klubb. 10 prov ingick i Klövvilts-SM som arrangerades av vår klubb
(1 medlem från vår klubb deltog). 1 deltagare från annan klubb deltog dessutom i Höstprovet.
Således 79 starter av klubbmedlemmar på arrangemang som anordnats/redovisats av klubben,
vilket är fler än någon gång tidigare!
Ett Höstprov med i Jönköping och ett Vinterprov i Älmhult har genomförts. Drevprov har
förekommit under samtliga månader utom mars.
-

Höstprovet i Jönköping 20191111-12 samlade 11 hundar, 5 av dessa gick
till pris. SE35179/2016 VISTENAS DUMBLEDORE/ägare Malin Blom
Edvardsson utsågs med 1+1 Rå/31 Ep till PROVETS BÄSTA HUND.

-

Vinterprovet i Älmhult 20200120-21 samlade 13 hundar, 6 av dessa gick
till pris. SE27196/2016 MÅLENS EXA/ägare Kenth Andersson-Svala
utsågs med 1 Ha/28 Ep till PROVETS BÄSTA HUND

-

Drevprov inom hela verksamhetsområdet 1.9.2019–15.3.2020. 57 starter
(Klövvilts-SM och Småhunds-SM ej medräknade) har gjorts under denna
period och 41 av dessa har resulterat i pris.



Petra och Markus Karlsson med SE39206/2012 Målens Dixi deltog under november i
2019 års NordM som arrangerades i Haparanda. Dixi belade efter en mindre lyckad 1:a
dag och en bra 2-a dag en 8-e placering av 9 startande.



Lennart Sjöberg med SE37997/2016 Tino deltog under december 2019 i Klövvilts-SM för
Beagle. Tino hamnade med 1+1 Rå och 36 Ep på en hedrande 2:a plats.
2(3)

Verksamhetsberättelse 2019


Erik Lindau håller på med sin utbildning till drevprovsdomare.

Viltspårsverksamhet under 2019:
Det har under 2019 genomförts 13 viltspårsprov i klubbens regi. Av de 13 startande hundarna har
8 st (61,5 %) varit beaglar.
Kävsjö kennels Vpr till Årets bästa Viltspårhund tilldelades SE50743/2016 Hebbelyckans
Alaska, äg. Andreas Herbertsson.

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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