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Referot fro årsmøte i Hygenringen 29 mqi 201O
Sted: Hokksund Båt og ComPing.
Formonnen ønsket de 37 fremmøtte velkommen fil årsmøtet. Før forsomlingen stortøt på årsmøte sokena, ble de
ov Hygenringens medlemmer som er 9ått bort i løpet av året, minnet med ei ninutts stillhet.

fnnkalling_9s61(1s4|.

Årsbarctningi
Formonnen leste opp årsberetningen sorn bla godkjent. Årsberetningen er å finne på hjemmesiden.

Begnskqp^

Revidert regnskop ble logt fram ov kosserer med et underskudd pdkr 9759,Dette s§ldes i sin helhef stort innkjøp ov l*ygen effekter. 6odkjent.

XootiogsfiDet ble ensiemmig vedtott å øke kontingenten fro 200

til kr 250,-

f.o.m 2011

fnnkonnc sakarSok

1.1

Det var kommet forslog om å få oppdotert heftet med premierte Hygen lro 1903 til i dog. Det var en del
usikkerhet på hvem som vor i besittalse ov materialat, o9 hvilkat formct dette vor lograt på. Styret skal to
dettø tif videre vurdering.

Sak 1.2

Årets rasemeste rskap legges til Nittedol og Hokodol JFF sin eliteprøve den ?6-?7
Viulbråton Camping.Her er det gode vernottings muligheter.
Forsomlingen

nov, med

overnatting på

sluttet seg til forslaget.

Sak 1.3

Styret foreslår å legge samlingen 2011
lvljøsos bredder. Dermed ble forsloget

til

Biristrond. Vestopplond HHK. Forsomling en ville gtrerne tilbake til
fro styre vedtatt.

vs!9^
Formonnen hodde meddelf volgkomiteen at hon ov personlige gtrn er, ønsket å "tre tilboke". Dette kom noe
overraskende på forsamlingen da Jon Anders hor gjort en svert god jobb for Hygenringen-

Valget forløp udromatisk og fikk en sådan sommensztning:
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Hons Erik 6rønlie

Leif Erling Holm
Jon Helge Øvre
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Mognus Tjelmelond

Bjørn Jokobsen

Arnf inn Kvisler

Kosserer trtenfor

styret

Tr.akking av horrcdlotieni

Asbjørn Bjellond

-

Trøkning ov hovedlotteriet 2010 ble

Informas ion

Ny

Erling Ness

Styremedlem
Vara I
Voro 2
Voro

Roold

Bjørn

foretott

på årsmøte. Liste med de heldige vinnerne ligger pd hjemmesiden

fro avelsrådet.

Formonn i ovelsrådet

for Hygen, Erling Ness, styrie

denne seonsen med sedvonlig stø h&nd og grundighet.

Det var for 2009 15 lorespørsler om porring. 42stk hvolper ble født. Hygen lretger flere kull og det ble
henstilt til tispe eiere å legg kull. Det er også ønskelig med slørre bredde pd honhundsiden. Børlmå dokumentere
eger§kaper p& prøve.
Det er igjen aktuelt å to en del blodprøver ov de norske horehundrasøne lor å kartlegge genmangfoldet. Dette
bie sisi gjort i 1992. Hundeeiere vil bli forespurt.
De

siste

2O 6rene

er del født 784 Hygenvalper fordelt

på 141 kull. Kullstørrelsen har økt noe de siste lO år.

Innkryssing med andre roser er fortsott oktuelt, men det er pr dogs doto ikke tott avgjørelse på når tid 09 med
hvilken roselhund som vil bli banyttet. Det skol dokumenterøs gode nedarve egenska?e? og helse før volget blir
tott. Dunker er vel den rasen som li99er nermest til å bli brukt.

Årsmøte opphevet kl 19.00

Før årsmøte ble det ovholdt visning ov olle fremmøtte hunder. Det vor samlet co 6O Hygen med
Dette er den største somling på svaert mong,e år. "6onle9utto" var blanke i øynene.

stort

o9 smått.

Etter årsmøte var det sosidlt somv@r med grilling og solg ov grilltollerken. Vellykket tiltok. Takk til de som
organisente o9 la til refte dette. Praten og diskusjonene gikk langt ul i de små timer. (for noen)
Alt i olt en meget vellykket samling på olle måter. Med det gode gemytlet på Hygenhunden og eierne, som alltid,
øBker vi hverondre vel møtte på Biristrond neste år.
Asbjørn Bjelland

