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Hygenringen hor pr 31-12.2009 registrert 156 medlemmer. En del medlemmer hor ikke betolf kontingent for
2009. Medlammer som ikke har betalt medlemskap de to sisfe år er slrøket i medlemslisten. Hygenringens
ereshedlemmar er: Hans Bringsdal, Torbjørn 6ranheim, Ommund Skaore o9 Asbjørn Bjellond.

Styuarbeid.
Det hor bliit ovholdt ef styrenøte utenom 6rsmøtet. Ellers har soker bliit ordnet ved hjelp ov tlf, brev ogEpost. John Anders Nesbokken hor også i6r utført arbeide med å redigere o9 få gitt ut et Hygenblod. Web
moster Stein Aasheim i Selbu gjør en meget god inhsots med å oppdater hjemnesidene til Hygenrihgen.

Økonomi.

for 2009 viser et underskudd ?å9759. Dette må sees i sommenheng med innkjøp ov etfekter og
rosemeslerskop. Når vi kjøper inn effekter rnå vi ta et visst parti for E f& "gode" priser, slik ot ringen ikke skol
9å i minus på solge,t.Dette vil føre til ol overlunderskudd vil voriere fro år til år. Men ringen vil til slutt sitte
Regnskopet

med goda

tall

pd bunnlinjo. En onnen

rasemasierskap.
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Årsmøte ble ovholdt på Biri.Det møtte co 5O hunder på fremvisningo og 28 p& utstillinga. Noe som varenorht
bra.Etter utstillingo ble det premieutdeling og visning ov hygenhunder før årsmøte sotte igong.

ireff i Hygenringen.

Artøter o9

Hygenringenvar i 2009 representeri ved den Svenske støverklubben sin Ekstriør dommersamling i Jønkøping
Sverige.
Vi hodde med oss
Grønlie.

to hunder for fremvisning, disse var Nuch Singoljonny Uhlen og 6ulsjølios Pippi/Hons Erik

Ringens representonfer var

J A Nesbakken

og H E 6rønliø.

Ringen var også (eptesenlert ved de Nordiske jakt og fiske dager på Elverum medio ougust 09, der vi hddde
solgsbod og delte ut informosjon ong hygen generelt.

Det ble holdt et trelf i utenom londstreffet . Dette ble i år også omongert på Røed Comping i Risør forbindelse
med utstillingo til Aust Agder Horehundklubb, her informerte J Svinsholt om ringen og avlsrådets orbeide
igjennom året.
Siste helgo i Oktober hadde styret somling på setro til J A Nesbokken, med sosiolt somver, jokt o9 videre
planlegging av driften ut året. Alle siyremedlemmer og varo møtie så n@r som to. En meget konstruktiv helg
som bør gjentas

l!

To hunder fikk gd prøve også, noe som resulterte i en lpr o9 en 3pr.......

Rosencstarskop

Hygenringen arrongerte
Romerike hk.
1O hygen

lor første

gorg i historien eget ?aseme3letskap, datte bla logt

til

ep prøven

til

ble meldt på, 5 i eliteklosse og 5 i åpen klasse, noe vi er meget fornøyd med l!

Rasemester 20O9, og den som do automotisk er kvalifisert til å delto i Europopokolkonkurronsen 2OlO, ble Zenta
11264/03 til Magnus 'llelmeland og Terie Øigaren. Hun fikk 195 kp. Nr. 2 6le Peik 02087 /O5 til Arnfinn Kvisler
med 183 kp, o9 nr. 3 ble lmii Zo69ZiO4 til Erling Ness med 18? kp. aratulerer olle sommen mad kjempeflotte

resultoierAlle deltokere fikk hvert sitt håndmalte fat i premie.
Ringen håper

NlÅ

folket også neste år vil slutte

opp om mesterskopet

!!

for støvere 2OO9.

Årets

Nl

ble orrongert av Vestopplond Horehundklubb. ingen hygen daltok.

Eunopapokalen 2009

Årets europopokolmesterskop gikk ov stabelen i Italia, Hygens representant vor Njch Kvitmdsons Nemi
ØlstøranHun

fikk

en

tredje premie og endte til slutt
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: Njch 6b Chibo

n

ril 6uitorm Bilstad

: Nuch 6ulsjølios Nikken
2OO9 /

til

Egil Sondum

2OlO.

Vi hodde i 2OO9-.2O10 sesongen 23 forskjellige hunder på prøve, med 41 storter. Premieringsprosenten hqvnet
på 68,3 %, noe som er meget bro ll

Samlerapport Hygenhund, sesongen 2009 - 2010
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