Valberedningens förslag till styrelse för
Svenska Beagleklubben 2018
Ordförande, nyval 2 år: Sven Granström
Jag är bosatt i Smedsbyn, en by som ligger ca 3 mil norr om Luleå. Där bor jag tillsammans
med min hustru Ulla och våra tre hundar, två beaglar och en Jack Russel. Kan nu mera
titulera mig pensionär vilket gör att jag kan ägna mig åt mina stora intressen, jakt och trav.
Arbetar vid travet som domare ett 30 tal dagar under året. Under höst och vinter är det få
dagar som inte används till jakt och då i huvudsak jakt med våra beaglar men även ett antal
dagar som ägnas åt älgjakt. Är även aktiv som jaktprovsdomare och det blir ett antal dagar
som tas i anspråk av domaruppdrag under hösten. Under sommaren åker vi omkring runt
om i Sverige med vår husbil vilket bl.a. kan medföra något stopp på någon hundutställning
runt om i landet. Ser med tillförsikt fram emot att tillsammans med mina styrelsekamrater
leda beagleskutan framåt mot nya djärva mål.

Ordinarie ledamot 2 år kvar: Folke Johansson
I mitt ”normala liv” är jag numera pensionär efter att ha jobbat som ingenjör sedan 1976,
från och med 1981 med bostadsort i Växjö. Jag är gift och vi har två utflugna barn.
Jag är uppvuxen på en gård i nordvästra Skånes skogsbygder där jakt med drivande hundar
tillhörde det naturliga inslaget i livet. Jag har således jagat sedan 60-talet, oftast med många
jaktdagar per år och under vissa kortare perioder lite mindre på grund av studier etc. 1987
inhandlade vi i familjen den första beaglen. Sedan dess har det alltid funnits minst en
beagle i huset, en period hade vi även en stövare. Harjakten har alltid legat mig varmast om
hjärtat. Två av beaglarna har jag lyckats ta fram till jaktchampion med hare som drevdjur.
För närvarande har vi den snart 5-årige SEJCH Svinto samt 1-åriga tiken Vistenas Freja. I
mitt ”Beagleliv” aktiverade jag mig på ett ganska vanligt sätt: fick fram en duktig hund,
började gå på jaktprov med den, tyckte det här med att döma drevprov verkade intressant,
utbildade mig till domare (klar 1999–2000) och vips var man invald i en LA- styrelse! I
mitt fall i Sydsvenska Beagleklubben från och med 2004 och alltjämt.
I mitt ”Centrala beagleliv” känns det också numera som jag tillhör inventarierna. Jag blev
invald i BCS 2006 och har två år kvar på mitt nuvarande mandat. Jag har med undantag av
perioden 2010–2012 varit med i BCS, de första fyra åren som sekreterare och därefter inom
JpK. Kom med i JpK direkt efter BF 2010 och har varit sammankallande där sedan 2014.
Är sammanhållande för den centrala redovisningen av Drevproven och har även sedan 2014
deltagit i Regelrevideringsarbetet för drevprovsreglerna.

Ordinarie ledamot 2 år kvar: Göte Roman
Jag är idag pensionär och lägger mycket av min tid på jakt, hundar och föreningsverksamhet. Under
säsongen jagar jag 5 6 dagar i veckan. Hundar har sedan ungdomsåren varit det stora intresset. Idag
har jag och min fru Beagle och Strävhårig Tax. Vi bedriver liten uppfödning av dessa raser under
kennelnamnet Norhams. Den första Beagle-kullen hade vi 1992. Vi bor i Norrahammar, som ligger
strax söder om Jönköping. Tidigare engagemang har varit i Svenska Brukshundklubben,
Avelsavdelning för Rottweiler och Svenska Vorstehklubben, i vilka jag haft olika uppdrag och
positioner. Idag är det Svenska Jägareförbundet, Smålands Taxklubb och Svenska Beagleklubben
som engagerar mig. Har varit medlem i Svenska Beagleklubben sedan 1987, haft styrelseuppdrag
inom Sydsvenska under åren 1995 2004 och i BCS under åren 2004 2008. Sedan 2012 har jag
ingått i BCS, där jag idag har uppdrag som viltspårs- och medlemsansvarig. Är Drevprovsdomare,
Viltspårdomare, Mentaltest-domare och Mentalbeskrivare. Då jag varit engagerad inom klubben
sedan ett antal år tillbaka hoppas jag kunna bidra med kunskap och erfarenhet samt vara ett bollplank
för de nya i styrelsen.

Ordinarie ledamot nyval 4 år: Madeleine Bäck
Jag bor i ett hus i skogen, utanför Rättvik, tillsammans med min sambo, Patrik, 1 cockerspaniel och
5 beaglar från jordens olika hörn. Vi bor mitt på en av våra jaktmarker och kan släppa från tomten
och har delat upp det här hemma, så Patrik sköter jakten, främst rådjur, och jag tar hand om
utställningar och avelsplaneringen. Beaglar har varit ett beroende sedan 2007, men är uppvuxen i
Sälen med stående fågelhundar och fjälljakt. Tidigare engagemang, förutom Beagleklubben har varit,
Dalarnas Kennelklubb och Nedansiljans brukshundklubb där jag haft olika uppdrag och positioner.
Till vardags så arbetar jag med mitt eget hundtrim som är beläget i Leksand. Då jag varit med i några
kommittéer under beagleklubbens regi så känns det som ett nytt och spännande steg, jag ser fram
emot att arbeta med nya människor för en framtid med beagle!

Ordinarie ledamot nyval 4 år: Camilla R Gääw:
Jag kommer ursprungligen från Östersund men bor nu på en gård i Östergötland tillsammans med
man och 3 barn och div djur. Jobbar som gymnasielärare i Naturkunskap och Biologi och sitter sedan
6 år tillbaka med i styrelsen i Östergötlands Beagleklubb. Är uppvuxen med hundar och jakt och har
själv jagat sedan 15 års ålder, brinner verkligen för jakt och hundar och hur vi med ett gott
avelsarbete kan utveckla våra hundar till fantastiska jakthundar. Har 2 jaktmarker i närhet till gården
och jagar även uppe i Jämtland så ofta det går. Driver sedan 8 år tillbaka Vistenas Kennel där 4
beaglar och 1 Wachtel bor. Eftersom både jag och min man jagar och vi har nära till mark blir det
många jaktdagar i veckan för våra hundar. Avelsarbetet för mig är att i ett långsiktigt tänk verka för
en försäkran om god kvalitet på våra jakthundar. Jag hoppas kunna bidra med kunskaper,
erfarenheter och nytänk till arbete framöver i kommande styrelse.

Ordinarie ledamot nyval 4 år: Sebastian Lindén
Jag bor ute på landet, strax utanför Linköping tillsammans med fru, två barn och två hundar en
Beagle och en Jaktlabrador. Till vardags arbetar jag som ambulanssjuksköterska i Linköping. Jakt
och framförallt hundjakt är mitt stora intresse utöver arbete och familj. Vår jaktmark ligger endast
några minuter hemifrån vilket bidrar till att jag jagar relativt ofta. Beaglen Nova är en duktig och
trogen jaktkamrat och en föredömlig familjemedlem. I hundjakten fokuseras mest på hjort och
rådjur. Jag har sedan tidigare flerårig erfarenhet både som ekonomiansvarig och styrelseordförande i
en förening som bedriver evenemangs-sjukvård, även om det nu är ett par år sedan så sitter nog
takterna fortfarande i.
Jag ser fram mot att bli en del av Svenska Beagleklubben och hoppas att jag kan bidra till att driva
en stabil och framåtblickande verksamhet

Ordinarie ledamot nyval 2 år: Björn Aspelin
Då Björn befinner sig på en längre resa får hans curriculum vitae anstå till ett senare
tillfälle.

Suppleant nyval 2 år: Kristoffer Björk
Jag bor i kuststaden Kalix tillsammans med min sambo och vår beagle Alizza. Till vardags jobbar jag
som grafisk formgivare på Kalixbladet. Jakt och skärgårdsliv är mitt stora intresse i livet. Den mesta
jakten bedriver jag därför på öar ute i skärgården, där vi också har vår sommarstuga. Skärgårdsjakten
passar mig utmärkt, då det inte finns vare sig vägar eller fordon att oroa sig över, utan man kan bara
njuta av härliga har- och rådjursdrev.
Jag är uppvuxen med hundar och jakt i alla former, då vi alltid hade jakthundar henna och även drivit
kennelverksamhet. Jakt med drivande hund är dock den jaktform som jag fastnat och brinner för. Det
ska bli kul att få bidra med mitt kunnande inom grafisk formgivning och marknadsföring.

Suppleant nyval 2 år: Karl-Mikael Bremer.
Jag är född 1972 och bor med min fru Tove, 3 barn och 3 hundar utanför Lidköping.
Jag är passionerad jägare sedan 2000 och i fjol blev det 54 dagar i skogen. Personligen
uppskattar jag jaktformen drevjakt mest, oavsett om det är tax, drever, basset, stövare eller
beagle som sjunger i skogen. Började min jaktresa år 2000, men köpte inte egen jakthund
förrän 2015. Är dock uppvuxen med hundar, framför allt brukshundar. Småbarnsliv och
arbete gav inte rättvisa åt en egen jakthund till att börja med. Valet av beagle var enkelt. En
beagles temperament är fantastiskt, skulle nog även om jag är part i målet hävda att som
jakthund/familjemedlem är beaglen ett ideal. Jag är ofta ute som gästhundförare i olika
jaktlag på många platser i Sverige. Ett lustigt fenomen som jag ofta stöter på, är att
förväntningarna på just beaglen är lätta att överträffa. Beaglen dras med ett oförtjänt dåligt
rykte som jakthund. Något jag försöker ändra på. Ser fram emot att få hjälpa till att sprida
kunskap om beagle som jakthund som redaktör för Beagle

