
Norrbottens Beagleklubb 2022-03-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåren 2020-21 

Verksamhetsplan 2022 
    

www.norrbottensbeagleklubb.se 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om året som gått 

Inledning 

Klubben har i vanlig ordning på ideell basis arrangerat utställning och drevprov och 
drevprovsdomarutbildning. 

Utöver våra egna prov arrangerade klubben för andra gången ett Svenskt Mästerskap 
gällande drevprov på hare. 

Styrelse för perioden 2020-21 

Ordförande:  Erik Nilsson, Överkalix 

Sekreterare: Herbert Sundell, Kalix 

Kassör:  Anders Berglund, Svensbyn 

Ledamot: Lars Berg, Jämtön 

 Hans Eliasson, Överkalix 

 Martin Aldén, Luleå 

 Sune Jokiaho, Haparanda 

Ersättare:  Beatrice Garbom, Boden 

 Rolf Viklund, Boden 

 Sven-Erik Burman, Luleå 

 

Revisorer 

Ulf Öhlund Piteå 

Fredrik Berglund, Älvsbyn 

Valberedningen 

Tage Karlsson, Töre och sammankallande Curt-Åke Hansson, Luleå 

Avelsråd 

Hans Eliasson, Överkalix 

Webbmaster 

Margareta Nilsson, Överkalix 

Medlemsantal 

Medlemsantalet uppgick i januari till 113 stycken, en liten minskning från föregående år. 

Tre av klubbens medlemar har hemadress i Finland och en i Norge. 

Du kan som är uppfödare kan erbjuda dina valpköpare medlemskap första året för endast 
100kr, utnyttja detta om möjligt. Det är alltid svårare för en ny beagleägare att ta första 
kontakten med klubben, än att redan från början vara med i den. 



Medlemsinformation 

Medlemsutskick – Antalet utskick via post har minskat och kommer allt mer att övergå till 
utskick via e-post. 

Hemsidan – Sidan har liksom tidigare förmedlat det som är akuellt i klubben, gällande 
drevprov, utställning, valpar och allmänt aktuella frågor för vår verksamhet. 

Facebook – Under 2015 startades en Facebooksida som nu har 458 följare. Sidan når ut, det 
publicerade inlägget med pristagarna på Svenska Mästerskapet fick 2867 besök. 

Tidningen Beagle – Norrbottens beagleklubb skickar regelbundet material till tidningen, 
viktigt för att ge tidningen ett bra innehåll och för att ge våra medlemar information om vad 
som pågår i klubben. 

Medlemsträffar & utbildning 

Den 14:e augusti 2021 hölls en medlemsträff med drevprovsregelgenomgång och hundsläpp 
i Töre. Hundsläppet möjliggjordes av en beviljad dispens. 

Annonser/Sponsorstöd/Lotteri 

Vi har bra samarbete med ett flertal företag, bland annat med RM Jakt och Ultracom som 
återkommande sponsrar med sina produkter. Ett bra sponsorstöd finns även hos lokala 
hund- och jaktbutiker. 

 Det genomförda pejllotteriet under 2022 drog efter omkostnader in cirka 16 500 kr.   

 Den genomförda SM tävlingen i Kalix/Töre/Jämtön gav 16 000 kr in i klubbkassan 
från sponsorer, en del av detta omsattes vid tävlingen till att ge funktionärer och 
domare middag från Filipsborgs kök på kvällarna. 

 SM-lotteriet med löjrom som första pris gav 4 000 kr in i kassan. 

 Sponsring i form av produkter till SM från bland annat Ultracom uppskatts till cirka 
7 000 – 8 000 kr. Liksom tidigare går detta till ett ”Hundpejllotteri” och till priser vid 
utställningens lotteri. 

 

Styrelsearbetet 

Styrelsen hade 5 möten under 2020, varav 4 var telefonmöten. Under året har styrelsen 
yttrat sig gällande revideringen av de nya drevprovsreglerna. 

Under 2021 hölls 7 möten alla via telefon. Några av dessa möten utgjorde även planering 
inför SM med deltagare inbjudna för att bistå i arbetet. 

Inför SM togs priser in från olika boendeanläggningar och sponsorer kontaktades. 
Provområden och kartor togs fram. 

2. Beskrivning av genomförd verksamhet 2021-22 

Utställning 

 Den planerade utställningen i augusti 2020 ställdes in på grund av pandemin. 
Tillsammans med stövarklubben genomfördes i stället en utställning i oktober som 
anpassats till pandemin genom ett antal olika försiktighetsåtgärder. 
Folkhälsomyndigheten hade lagt en maxgräns på 50 deltagare samtidigt, exklusive 
funktionärer, det löste med olika ankomsttider för beagle och stövare, det fanns inte heller 
någon försäljning av kaffe & fika. 22 hundar kom till start. 

BIR blev Astalan Annu, ägare Henna Haka. BIM blev Raolex James, ägare Maria 
Bäcktorp. Domare Gunnar Norlin.  



 

Från utställningen i Haparanda 2021 ; BIR Maliwick`s Blue Jay, ägare Kim Åberg 
BIM Widbay`s Hungry Katniss, ägare Jakob Spegel. Domare Eva Jönsson. 

 I augusti 2021 genomfördes en utställning i Haparanda tillsammans med Stövarklubben. 
21 hundar kom till start. 

BIR blev Maliwick`s Blue Jay, ägare Kim Åberg. BIM Widbay`s Hungry Katniss, ägare 
Jakob Spegel. Domare Eva Jönsson. 

Arrangemang 

I september både 2021 och 2022 arrangerade Jägareförbundet Kalix i samarbete med Svea 
Skog, Norrbottens Stövarklubb och Norrbottens Beagleklubb en jaktdag för ”nya jägare” i 
Morjärv/Tjuvbäcken. 

Målgrupp var Jägareförbundets prioriterade grupper som kvinnliga jägare, nya jägare, 
ungdomar, funktionshindrade och nya svenskar. 

Drevprov 

Överkalixprovet 

Överkalixprovet arrangerades i september både 2020 och 2021. Provet utgör även uttagning 
till Regionsmästerskapet där de två bästa hundarna kvalificerar sig. 

2020 kom 8 hundar till start, provet resulterade 5 prisdrev. Två hundar erhöll 1:a hare. Bästa 
hund och klubbmästare blev Börjelslandets Bärta, ägare Anders & Maria Engström, på andra 
plats kom Uggleskogens Asta, ägare Sven Granström. Regionsmästerskapet inställt 2020. 

2021 kom 13 hundar till start, provet resulterade i 5 prisdrev. Bästa hund och klubbmästare 
för tredje gången Vistenas Aya med 1:a+1:a hare, ägare Herbert Sundell. 

Därefter två hundar med 1:a pris hare, på andra plats Börjelslandets Bärta, ägare Anders & 
Maria Engström, på tredje plats Gryningstimmens Frej, ägare Kent Andersson. 

De två bästa hundarna kvalificerade sig med sina insatser till Regionsmästerskapet i 
Skellefteå. 



Vinnare av SM, Börjelslandets Bärta, ägare 

Maria & Anders Engström, Råneå. 

 

Gränsälvskampen 
2020 – Inställd på grund av pandemin. 

2021 - Gränsälvskampen skulle ha anordnats i Haparanda under hösten, men blev 
framflyttad och inställd. 

Haparandaprovet  

2021 – Provet ställdes in på grund av för få domare, 5 deltagare och 3 domare. 

Regionsmästerskapet i Skellefteå i oktober 2021 
Vid Regionsmästerskapet i Skellefteå blev det Börjelslandets Bärta som tog SM platsen. 

Jämtöprovet 2020 
Nytt prov med 13 startande hundar, 8 hundar gick till pris, varav 1 i unghundsklass. Bästa 
hund Uggleskogens Asta, ägare Sven Granström. 
 
Beagle SM 2021 
I november 2021 arrangerade Norrbottens Beagleklubb 
på uppdrag av Svenska Beagleklubben Svenskt 
Mästerskap, SM, gällande drevprov på hare. 

Arrangemanget var från början planerat att genomföras 
i Västerbotten men fick flyttas till Norrbotten av olika 
anledningar. 

Tävlingscentret fanns på Filipsborgs Herrgård i Kalix 
och provrutor fanns i skogarna runt Jämtön, Pålänge, 
Siknäs och Töre. 

Nio beagles från fyra regioner gjorde upp om 
mästerskapet. Varje hund genomförde två prov och ett 
totalresultat räknads fram. 

Vinnare av SM blev Börjelslandets Bärta, ägare 
Maria & Anders Engström, Råneå. 

Resultatlistor från SM och övriga prov finns på 

norrbottensbeagleklubb.se 
 
Summering av provverksamheten 
2020 – Antalet provstarter var 23 stycken, varav ett i 
unghundsklass. 

2021 - Totalt gjordes 45 provstarter inom klubbens verksamhet, tre av dessa i 
unghundsklass. Många starter trots att säsongen från december och framåt inte erbjudit 
många jaktdagar på grund av väderförhållanden. 

Till det höga antalet starter bidrog arrangemanget av Svenska Mästerskapet i Kalix, god 
tillgång på hare och duktiga hundar resulterade i många prisdrev. 

En ny domare har också utbildats och fått sin auktorisation under året. 

 

Avelsråd/avelsverksamhet 

Nbblk:s avelsråd har haft många förfrågningar kring parningar, företrädesvis från Norr- och 
Västerbotten men förfrågningar har även kommit från de södra delarana av landet. 

Rådet är att meritera och testa hunden för Lafora och MLS innan parning. Avelsrådet och 
styrelsemedlemar kan bistå med råd gällande drevprov och provtagning samt hänvisning till 
lämpliga avelhundar. 

Information om Lafora och MLS finns på svenskabeagleklubben.com 



  

3. Verksamhetsplan för 2022 

Maj/juni/augusti Medlemsträff (Datum ej fastställt) 

Augusti Utställning med Stövarklubben i Kalix den 7 augusti 

 Medlemsträff med drevprovsregelgenomgång i Töre 

September Överkalixprovet 

Oktober Gränsälvskampen – prov med svenska & finska hundar 

Oktober/november Regionsmästerskap - SM uttagning 

Oktober/november Polcirkelprovet 

Planen är preliminär. 

 

 

4. Styrelsens slutord 

Efter två stora arrangemang, Nordiska Mästerskapet och Svenska Mästerskapet på kort tid 
är det viktiga att vi kan utveckla vår ordinarie verksamhet och hålla i det vi redan har, det 
vardagliga arbetet med medlemsinformation och olika aktiviteter som medlemsträffar, 
utställningar och drevprov, kärnan av verksamheten. 

 

____________________________  _________________________ ________________________ 

 Herbert Sundell, sekreterare Erik Nilsson, ordförande  Anders Berglund, kassör 

  

____________________________ ________________________ _________________________ 

Hans Eliasson, ledamot Lars Berg, ledamot Martin Aldén, ledamot 

  

 ________________________ 

 Sune Jokiaho, ledamot 


