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Protokoll från årsmötet i NnBIK 

Sundsvall den 2014-03-16 
 
 
 

1. Vår ordf. Lotta hälsade oss välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 
2. Till ordf. för årsmötet valdes Sven Magnusson, Matfors som tackade för förtroendet. 

 
3. Till sekr. för årsmötet valdes Björn Norlin, till justerare och rösträknare vid 

årsmötesprotokollet valdes Hans Feldt och Sture Österlund. 
 

4. Godkändes att årsmötet blivit stadgeenligt kallat. 
 

5. Dagordningen godkändes med tillägg av några övriga frågor. 
 

6. Lotta föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. 
Verksamhetsberättelsen godkändes. Björn föredrog utställningsberättelsen och  
drevprovsberättelsen. Curt Edström föredrog årsbokslut med balans- och 
resultaträkning för det gångna året. Årsbokslutet blev ett + på 4972:- kr. 

 
7. Årsmötet fastställde balans och resultaträkningen som visade på en solid ekonomi för 

det gångna året. 
 

8. Revisionsberättelsen föredrogs av Curt Edström. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet 
för det gångna året med acklamation. 

 
9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året godkändes, med en 

kommentar om att styrelsen fastställer ett datum för Harkampen. 
Viltspårsverksamheten ska diskuteras med Taxklubben.                                         
Styrelsens förslag till rambudget för det kommande verksamhetsåret godkändes med 
ett föreläggande att styrelsen lägger denna rambudget i kommande styrelsearbetet.                                                       

            Årsmötet beslutade att vi utökar styrelsen till 5 ledamöter samt 2 suppl. under  
            kommande verksamhetsår. 
 

10. Årsmötet omvalde enhälligt Lotta Magnusson, Matfors som ordförande för NnBIK 
under det kommande verksamhetsåret med acklamation. 

 
11. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen. Omval på Björn Norlin, 

Härnösand, Mats Johansson, Matfors samt Hans Feldt, Sundsvall för 2 år. Omval 
suppl. på Tomas Westlin, Enånger på 1 år. Nyvald suppl. blev Sture Österlund, 
Sundsvall på 1 år.  
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12. Till revisorer omvaldes Erik Sundberg, Köpmanholmen på 1 år samt Curt Edström, 
Sundsvall på 2 år. Dan Holmgren omvaldes som revisorsuppleant. 

 
13. Till valberedning omvaldes Dick Vedin, Nordingrå, Curt Edström, Sundsvall och 

Torleif Jakobsson, Hassela. Dick blir sammankallande. 
 

14. Behandling av motioner inför BF. 
 

-Motion angående årsstämman av NbBIK, årsmötet föreslog avslag för denna motion. 
 
-Motion angående årsstämmans placering av NbBIK, årsmötet föreslog avslag för 
denna motion. 

            
- Motion angående regionsindelning av NbBIK, årsmötet ställde sig positiv till  
  fortsatt utredning av förslaget. 

 
            - Förtydligande av beslutsfarandet i Beaglefullmäktige av VbBIK, årsmötet föreslog  
              avslagför denna motion. 
 
            - Motion om Europapokalen av SsBIK, årsmötet föreslog avslag för denna motion. 
 
            - Motion om provjagade provrutor av VbBIK, årsmötet föreslog avslag för denna  
              motion. 
 
            - Motion om kopia på Medlemsmatrikeln av VbBIK, årsmötet föreslog avslag för  
              denna motion.   
 
            - Motion om Avelsrådens inflytande och roll över avelsarbetet av VbBIK, årsmötet  
              föreslog avslag för denna motion. 
            

15. Övriga frågor. 
- Lotta tog upp uträkningen för bedömningen av de bästa hundarna på Tio i 

Topp listorna på SBIK:s hemsida, att det viktigaste är att inte ha några 0-pris, 
gynnar kanske inte hundarna med de bästa prestationerna under en provdag. 

- Lotta tog upp betalningen inför en provstart. Beslutades att hundägaren ska 
inför domaren kunna uppvisa kvitto på betalningen. 

- Lotta påminde om priser till Höga Kusten Game Fair, att de tacksamt tas emot 
av klubben! 

- Årsmötet beslutade enhälligt att Lotta Magnusson blir vår repr. vid årets BF i 
Södertälje. 

   
      17.  Prisutdelning. Diplom för Provets Bästa Hund och Klubbmästare i Nordingrå med en         
             1:a Ha, 48 Ep fick Hattbergets Frasse, ägare Uno Eriksson, Graninge. Erövrade även   
             2 st ytterligare 1:a pris Ha under provsäsongen och blev därmed klar för SEJCH! 
             Diplom för Provets Bästa Hund vid ODP i Hassela med en 1:a ha, 42 Ep fick Ronja,  
             äg. Alvar Jansson, Hudiksvall.                                         
             Diplom för Provets Bästa Hund vid ODP i Nordingrå med en 1:a Ha, 48 Ep fick  
             Storjordens Valle, äg Mats Johansson, Matfors. Erövrade även 2 st ytterligare 1.a pris 
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             Ha under provsäsongen och blev därmed klar för SEJCH! 
             Diplom till Storjordens Nikita, äg. Börje Viklund, Arnäsvall, som under  
             provsäsongen erövrade 3 st 1:a pris Ha och blev därmed klar för SEJCH! 
             Diplom till Storjordens Mollie, äg. Håkan Arlestig, Härnösand som fick en  
             1:a+3:a Ha, 45 Ep vid ett drevprov och blev därmed klar för SEJCH! 
             Diplom till Våttåfjellets Noomi, äg. Håkan Arlestig som fick en 1:a Ha, 44 Ep vid ett  
             drevprov.  
             Diplom till Storjordens Nova, äg. Lotta Magnusson, Matfors, som fick 3 st 1:a pris  
             Rå, varav 2 av dessa var 1+1 Rå med D-Cert och blev därmed klubbens första 
             Rå-hund som blev klar för SEJCH!   
                    

18.  Årsmötets ordf. Sven Magnusson tackade alla för visat intresse och överlämnade 
klubban till vår ordf. Lotta som förklarade årsmötet avslutat. 

                                                                         
                                                                          
…………………………………..                 ……………………………………… 
Sven Magnusson, ordf.                                  sekr. Björn Norlin 
 
………………………………….                   ……………………………………   
Sture Österlund, justerare                               Hans Feldt, justerare 
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Verksamhetsberättelse 
Styrelsen för Nedre Norrlands Beagleklubb avger härmed verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2013. 
Styrelsen har utgjorts av ordförande Lotta Magnusson, Matfors, sekreterare Hans Feldt, 
Njurunda, kassör Mats Johansson, Matfors, ledamot Björn Norlin, Härnösand, Ingela 
Holmgren, Örnsköldsvik, Håkan Arlestig, Härnösand samt suppleant Tomas Vestlin. 
Lotta Magnusson, Mats Johansson och Hans Feldt har utgjort arbetsutskott. 
Jaktprovskommittén har utgjorts av Dick Wedin, Mädan, Björn Norlin och Håkan Arlestig. 
Utställningsansvarig har varit Ingela Holmgren. 
Viltspårsansvarig har varit Gunnar Nyhman, Helgum. 
Lotta Magnusson har varit webmaster. 
Revisorer har varit Curt Edström, Sundsvall och Erik Sundberg, Köpmanholmen med Dan 
Holmberg, Örnsköldsvik som suppleant. 
Valberedning har utgjorts av Curt Edström, sammankallande, Dick Wedin och Torleif 
Jakobsen.Styrelsen har hållit 6 styrelsemöten under året varav 6 telefonmöten. 
Lokalavdelningen hade ca 80 medlemmar vid årets slut. 
Domarkonferensen i Nordingrå den 24-25/8, genomfördes mycket lyckosamt med 
representanter från tax, stövare, drever och beagle, där bedömning av hundar med både nya 
och gamla regelverket genomfördes. 
Den 5-6/10 arrangerades en medlemsträff/ordinarie drevprov/klubbmatch i Mädan. 10 hundar 
startades på klubbmatchen och Hattbergets Frasse korades till klubbmästare. 
Den 21-23 oktober, ordinarie drevprov i Hassela, startades en hund. 
På ordinarie drevprov 30/11-1/12 startades tre hundar. 
På drevprov under säsongen har startats 37 hundar. 
Årets dreverkamp ställdes in på önskan av dreverklubben.  
Klubben har haft en utställning i Gideå 24/2 i samarbete med Västernorrlands Stövarklubb 
med 8 anmälda hundar. 
Den 4/8 hade klubben utställning i Hassela i samarrangemang med Gävleborgs Stövarklubb. 6 
hundar ställdes ut. 
Klubben har inte haft någon aktivitet eller startande i viltspår. 
I Norrlandsmästerskapet representerades Nedre Norrland av Bostdoggs Aida´s Cita och 
Hattbergets Frasse. Ingen av hundarna gick vidare till SM. 
Ozzy var med och vann Nordiska Mästerskapet i lag. 
Klubben har fått fem ny jaktchampions under säsongen. 
Vi har valt att fortsätta samarbetet med Västernorrlands- och Gävleborgs Stövarklubbar 
gällande i första hand utställningar. 
Även i år deltog klubben på Höga Kusten Game Fair sista helgen i juni. 
Redovisning från kommittéer och ansvariga finns separat. 
Styrelsen tackar för ett gott samarbete och ser med spänning fram emot kommande 
verksamhetsår. 
Matfors 2014-03-10 
Lotta Magnusson Mats Johansson Hans Feldt 
Björn Norlin       Ingela Holmgren Håkan Arlestig                  Tomas Vestlin 
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Drevprovsresultat år 2013-14 

Under säsongen blev det 37 st drevprovsstarter. 
Resultatet blev 18 st 1:a pris, 4 st 2:a pris, samt 6 st 3:e pris. 

28 priser på 37 starter; 75,6 %     (51,8 % år 2012-13) 
21 prisdrev på 37 starter, 56,7 %  (40,7 % år 2012-13) 

Vinnare av klubbmästerskapet i Nordingrå den 5-6/10 blev Hattbergets Frasse,                  äg. 
Uno Eriksson, Graninge med en 1:a ha, 48 Ep. 

Vinnare av ODP-provet i Hassela den 21/10 blev Ronja,                                                      äg. 
Alvar Jansson, Hudiksvall med en 1:a Ha, 42 Ep. 

Vinnare av ODP-provet i Nordingrå den 1/12 blev Storjordens Valle,               äg. Mats 
Johansson, Matfors med en 1:a Ha, 48 Ep. 

Vi har fått 5 st SE JCH-hundar inom klubben denna säsong;                 Storjordens Mollie 
S28292/2009, äg. Håkan Arlestig, Härnösand,       Storjordens Valle S23703/2007, äg. Mats 

Johansson, Matfors,            Storjordens Nova  SE31745/2010, äg. Lotta Magnusson, Matfors,       
Storjordens Nikita SE31749/2010, äg. Börje Viklund, Arnäsvall,          Hattbergets Frasse 

SE27143/2010, äg. Uno Eriksson, Graninge 
Vi har flera av klubbens hundar på Tio i topp harlistan och Storjordens Nova på tio i topp 

Rålistan denna säsong! 
Storjordens Nova blir klubbens första SEJCH på Rå och dessutom är hon Sveriges första 

SEJCH på Rå utifrån nya reglerna 2014. 
Storjordens Vandringspris som ”Bästa Unghund på Hare” före 3 års ålder utdelas inte under 

denna säsong p.g.a. inga prisdrev för dessa unghundar. 
 

 
 

Utställningsåret 2013 
 

Under 2013 har vi haft två utställningar, den 24/2 i Gideå tillsammans med  
Västernorrlands stövarklubb ,och i Hassela den 4/8 ihop med Gävleborgs- 
Stövarklubb. 
Det var 12  hundar totalt som ställdes ut under året, domare var Gunnar Norlin  
 I Gideå och Morgan Wacht i Hassela. 
Det delades ut två CK till hundar från vår klubb, Bostdoog´s Aida´s Golden Girl  
blev BIR och fick ett CK  I Gideå, Trewelyn Tristar Golf fick ett CK och blev BIM. 
Båda ägs av Yvonne Sandberg. 
I Hassela delades det ut två CK och tre excellent, det var en syskontrio som 
tog hem det. Hanen Lexus blev dessutom BIR.  
Dessa tre är en avkomma efter Dick Wedins Saga som är farmor  
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Verksamhetsplan för 2014-2015. 
Nedre Norrlands Beagleklubb. 

 
Årsmöte Matfors 16 mars 2014. 
 
Utställningar. 
Sollefteå 10 maj tillsammans med Stövarklubben. 
Domare: Göran Johansson 
 
Hassela 4 augusti tillsammans med flera andra raser 
Domare: Aina Lundmark. 
Anmälan och upplysning: Ingela Holmgren tel:. 070/252 78 67, e-mail: 
dan.ingela@telia.com 
  
Viltspår. 
Anmälan och upplysning: Gunnar Nyhman, Helgum. Tel. 0620/43060.  
Mail: gunnar.nyhman@spray.se 
 
Drevprov i NnBIK säsongen 2014-2015. 
Domarkonferens över rasgränserna i Nordingrå 23-24 augusti.  
Ansvarig: Dick Wedin 
Drevprov. 
1 september tom 28 februari. 
Ansvarig kommissarie för all provverksamhet Björn Norlin tel. 070-2060096 
 
Medlemsträff med drevprov i Nordingrå 4-5 oktober alt. 25-26 november. 
Deltävling för Klubbmästerskapet. 
Ansvariga: Dick Wedin och Björn Norlin. 
 
Drevprov i Hassela 20-21 oktober. 
Uttagning till RM samt deltävling för Klubbmästerskapet. 
Ansvarig: Thorleif Jakobssen tel. 070/3736474 
 
 
Harkampen 15-16/11 
Uttagna hundar enl särskilda regler. 
Ansvarig: Håkan Arlestig tel. 070/5783796. 
 
Regionmästerskap. 
 
SM i Region Syd. 
 



 7

 
 
NnBIKs tävlingsregler för kvalificering till RM och vidare. 
Från och med 1 november 2014. 
Direktuttagen:  
Den hund som har bästa resultatet på hare vid vårt Klubbmästerskap utifrån SM-reglerna med 
tillägg enl. nedan. 
Andra hund och reserv. 
Kvalificeringssäsong: 1 november till 31 oktober. (Om RM går före 6/11, räknas resultat tills 
sista anmälningsdag för RM ) 
Drevdjur: Hare 
Enbart en drevprovstart (bästa starttillfälle) unghund får ingå i kvalificeringen. (Eftersom det 
gäller andra regler (tider) för prisdrev på unghundar, blir det svårt att göra rättvisa med hjälp 
av SM-reglerna). Alla upptag på hare räknas även om de sker samma provdag. Hundarna 
rangordnas med hjälp av våra s.k. SM-regler med tillägget att SM-poäng ges för alla upptag 
på hare (oberoende om det finns prisdrev i botten). Hund får tillgodoräkna sig resultat från 
sina 3 bästa starter. Samma domare får endast användas 2 gånger (för 2 förstapris) för 
kvalificeringen. OBS! Dock ska för hundar som jagar sitt championat så långt det går 
användas 3 olika domare. 
 
Uttagningsregler till harkampen och andra mindre tävlingar. 
Hundar tas ut bland de som ännu inte erövrat sitt championat. 
Sammantaget bästa resultat (alla provstarter räknas) under tävlingssäsongen fram till en vecka 
före tävlingstillfälle är uttagningsgrundande.  SM-regler enligt ovan.Klubben bjuder på 
startavgiften vid tävlingen. 
 
NnBIKs JpK sköter resultatuträkning och uttagningarna. Dess beslut kan ej överklagas. 
Löpande resultat bör läggs ut på hemsidan varje månad.  
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NnBIK 
Drevprovs- och Tävlingsverksamhet. Avgifter och bidrag 2014/15 

 
 
Startavgifter. 
1. Drevprov 

Förstagångstartande bjuder klubben på startavgiften 
Övriga startande 450:- kronor. 
Klubben svarar för alla ev. domarkostnader. 

2. Utställning 
Valpar: 100:- kronor Juniorer: 200:- Övriga:  300:- 

3. Viltspår 
Alla: 200:- kronor 

4. Harkampen 
Klubben bjuder på start/provavgift 
LA svarar för ev.  domarkostnader. 

5. Prov i Hassela och Nordingrå 
Hundägare står för drevprovsavgiften. 
LA svarar för domarkostnader 

6. Regionmästerskap. 
2 hundar från klubben enl särskilda uttagningsregler. 
Drevprovsavgiften svarar hundägare för. 
Region Nord svarar för resandet. 
LA svarar för mat och logi för domare och deltagare. 

7. SM 
Hundar tas ut enl resultat vid RM. 

            Region Nord står för ett bidrag 
LA bidrar med 1500 hund från klubben. 

    6,  NM 
BCS svarar för alla kostnader. 

         Domare drevprov. 
Arvode:  250:- kronor eller enl. särskilt avtal. 
Resor:     18 kr/mil. 

         Domare utställning  enl. särskild överenskommelse 
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 Nytt tänk! 
Klubbmästare. 
Fr.o.m. 1/1 2014 försvinner de ordinarie proven. Det innebär att den sociala biten av dessa 
prov (med gemensamma samlingar försvinner). För att vi i vår klubb ska kunna behålla lite av 
det sociala kring drevprov föreslår JpK följande. 
Vi har drevprov med medlemsträff till att börja med i Nordingrå. 
För att bli Klubbmästare sammanräknas en dags provresultat från vardera Nordingråprovet 
och Hasselaprovet. Vi instiftar åter ett vandringspris till Klubbmästaren och dennes husse. 
Den ägare som först har tre inteckningar (oberoende av hund) i priset får behålla det för gott. 
Statuter för priset tas fram av JpK. 
Detta innebär att statusen på våra prov blir sålunda. 

1. Uttagning till RM sker vid ett tillfälle i Hassela eller Nordingrå. Var bestäms av 
årsmötet från år till år. 

2. Andra hund till RM + reserv utifrån resultaten för hela säsongen efter särskilda regler. 
3. För att bli Klubbmästare räknas Hassela och Nordingrå samman. 
4. För uttagning till Harkampen räknas alla (även alla unghundsprov) prov. Hundar med 

JCH deltar inte. Priser för Harkampen tas fram tillsammans med drever. 
5. Alla hundar under säsongen som går till pris får en plakett samt diplom till de med 

förstapris. Utdelas på årsmötet.  
6. Årets bästa unghund under året tilldelas Storjordens vandringspris enligt särskilda 

statuter.   
7. Vi höjer statusen på Harkampen tillsammans med drever med priser.  
 

Uttagning till RM 2014 äger rum i Hassela 13-14 oktober. 
Nordingråprovet med medlemsträff 4-5 oktober alternativt 25-26 oktober eller senare. 
Harkampen mot drever i november. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             


