
 

Protokoll från Nedre Norrlands Beagleklubbs styrelsemöte den 18/5-15 

Närvarande: Sture, Mats, Christina, Ingela, Hans , Jan-Erik, Andreas, Lotta 

 

Utställning Sollefteå 

Ingela rapporterar från utställningen i Sollefteå där Olle B Häggkvist var domare. 11 beaglar deltog med 

gott resultat. Uppmärksammas bör Royal Canins mkt frikostiga sponsring vilket vi och alla hundägare 

noterar. Vi grattar också Jan-Erik till det fina resultatet på Stigsjödalens Rex som erhöll ck, cert och BIM. 

Fullständig resultatlista kommer på Svenska Beagles hemsida inom kort. 

Familjedag den 31 maj 

Trettio stycken anmälda redan nu. Fantastiskt program som vi tror bara kan bli succe. Se hemsidan för 

detaljer. Priser till lotteri efterlyses. 

Höga Kusten Game Fair 

Den 27-28/6 går detta evenemang av stapeln. Lotta eftersöker folk som kan vara i montern för att avlösa 

varandra. Tält kommer att inköpas 4x4 för detta och andra ändamål. Andreas som har bra kontakt med 

Hansesgården kollar om vi kan få låna ett 3x3 tält till mässan. Priser för sedvanligt lotteri efterlyses.  

Rådjurskamp 

Ett förslag om en Rådjurskamp diskuterades. Sture, Andreas och Håkan utgör en arbetsgrupp och 

presenterar för styrelsen ett mer konkret förslag att diskutera kring.   

Viltspår 

Klubben står fortfarande utan någon med kunskap i viltspår. Efterfrågan finns och i dagens läge får vi vända 

oss Taxklubben. Alla ansvarar för att prata med nya valpköpare och generellt i frågan, för att på sikt kanske 

finna någon intressent som kan tänka sig engagera sig. Klubben bekostar utbildning. 

Utställning Hassela 

Ingela tror på en bra utställning och bra sponsring. Domare: Gunnar Hallin. I dagsläget är det en anmäld.  

Utställningen är den 2/8. 

Övrigt 

Frågan lyftes om att göra något mer i montern på Höga Kusten, som lockar besökare in i vårt tält. Film och 

ljud nämndes som tänkbara alternativ. Ingen ström beställd i år, Mats kollar om vi kan få till drev med bara 

ljud.  

 

Hans Feldt  Lotta Magnusson  Ingela Holmgren 

Hans Feldt   Lotta Magnusson  Ingela Holmgren 

Protokollförare  Ordförande   Justeringsman 


