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Referat fra årsmøte i Hygenringen 19. mai 2012

sist oppdatert fredag 20. juli 2012 01:19

Sted: Røed camping, Risør.

Formannen Bjøm Roald ønsket de 2l fremmøtte velkommen til årsmøtet. Før forsamlingen statet på
årsmøte sakene, ble de av Hygenringens mcdlemmer som er gått bort i løpet av året, minnet med et minutts
stillhet. Det var dessverre skuffende fremmøte av mcdlemmer fra Sørlandet.
Fonnann valgt til møteleder og Jøm Svinsholt valgl som referent. Olav Svinsholt og Karl Ole Solberg som
tellekorps. Hans Bringsdal og Tarald Dahl ble valgt til å underskrive protokoll. . Det var 2 forslag som var
kommet til behandling innen rett tid.

Innkalling:
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.
Årsberetning:
Formann leste årsberetningen som var sendt medlemmene i imkallingen. Enstemmig godkjent.

Regnskap:
Revidert regaskap ble lagt frem av kasserer Asbjørn Bjelland med et overskudd.

Kontingent:
Det ble ensternmig vedtatt å holde kontingenten uendret på 250.

Valg:
Medlem av valgkomiteens, Morten Jeppestøl redegjorde for komiteens innstilling.
Valget forløp udramatisk og fikk en sådan sammensetning:

Leder

Roold
Styremcdlemmer Erling Ness
Jørn Svinsholt
Bjørn Haugseth
Asbjørn Bjellond
Voro 1
Olov Edvdrtsen
goye ølstø?en
Vata 2
Bjørn

fkke

på volg

Glenvolg

Ikke

på volg

Ikke

pd volg

åjenvalg (2 år)

6jewolg
Gjenvalg

ÅAaterialforvalter Arnfinn Kvisler

Revisor

Arild

Tofihogen

(2 år)

åjenvalg

18.612019
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Jan Helge Øvre
Volgkomitå

6jenvalg

Arnf inn (visler (leder)
Morten Jeppestøl

Torbjørn Kalhovd

NY

Som materialforvalter går Karl Ole Solberg ut.

Behandle innkomne forslag
Styret mottok 2 forslag

til ren tid.

For§lag fra ommund skaare om å sende søknad til NHHK om opphevelse av kjent HD stahrs for
Hygenhund.

Styret innstilte på at dette forslaget al,vises, da det må tas opp av avlsråd med NKK.
Forslaget awist av et enstcmmig årsmøte.

Arbeids gr_uppslasen1§ss15kap.
Jørn Svinsholt redc§orde for arbeidsgluppens arbeid og forslag til altcrnativer for avholdelse av
rasemesterskapet for Hygenhund. Forslaget var sendt ut tred innkallingen.

Styret innstilte på alternariv 2

:

Eget arrangement i regi av Hygenringen. Det settes av en prøvedato lagt til en helgedag som gjelder hele
landet. Dcltakere skal melde på ÅP-separat i lokal harehurdklubb og melding om dcltakctse skal også sendes
Hygenringcn i forkant slik at det er en oversikt ovcr antall deltakcre. Tellende resultat defl fastsatte
jaktprøvedagen legges til grunn i kåringen av rasemester for hygenhuncl. Det settes et minimumsklav til
antall deltakere på 5 hunder.

Hans Bringsdal, Boye Ølstøren og Jon Anders Ncsbakken hadde spørsrnål og innspill til valg av altemarivcr
ibrhold til ulikeføre, antall deltakere og mer distriktsinndeling av mesterskapet.

Årsmøe gikk fbr ALTERNATrV 2. Datoen skal legges til en helgedag, siste halvdel av november.
Avslutningsvis kom det spørsrnål til styret i forhold til hva som var _srunnen til at samlingen ikke ble lagt til
Harehundf'estivalen i Drammen som vedtatt på årsmøtet i 2011. Formann beklaget dette sterkt. men
rcdegjordc fbr dette og hovcdgrunnen var mangcl på ovemattillgsmulighcter.
Det kom også innspill fi'a årsmøtct at infoen i haaehunden må be&es siden DOT'n er nedlagt og
hannhundlisten må oppdatcrcs på hjemmesidcn.

Referent
Jørn Svinsholt
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Hans Bringsdal (sign)
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Tarald Dal (sign)
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Referat fra årsmøte l Hygenritgen 19. moi 2011
Sted: Røed comping

P

Hygensomlirg o9 årsnete på fucd Canpirg

Årets scmling ble logt til Røed comping ved Risør helgo 18-20 moi i forbindalsa mad Aust- Agdar HHK sin
utstilling lørdog 19.moi. Det vor flere hundeeiere som onkom på fredog kveld o9 trodisjonen tro vor det god
stemning med bikkjeprot o9 trekkspillmusikk utover kvelden. Å/tagnus Tjelmelond stilie låven sin til disposisjon og
la alt til rette for at vi skulle hy99e oss. Vi sovnet noen av våre trofaste dellakere på samlingen, men ekstra
gledelig var det at Boye Øls'tøren hadde tott den lange veien. Æresmedlem Hons Bringsdol vor filsted og bidro
med sin store kunnskop om rosen. Hon hodde for onledningen laget en oversiki ovar ulike hygenlinjer og deres
opphove som hon delte ut.
vor dei utstilling med 12 påmeldte hygenhundar, dommer var Anne Morit Olsen. Det vor Karl Ole
Solberg og Pondus ov Holmerud som ble BIR. Salma til Boye Ølstøren bla BIM. Be99e fikk sitt Cefi. Litt senere,
vor det klart for BIS kåring som til stor glede endte med a f (orl Ole og Pondus stakk av med BIS pokalen. Vi
grotulerer. Hygenringen hodde satf opp floite premier som Tone hodde malt.
På Lørdagen

Vi hodde riggel til mad hundefremsvisning etter utstillingo som Jon Anders Nesbokken fro ovlsrådet ledet. Det
vor 20 hunder som ble vist frem. Det von o9så utdeling ov jaktpremier fro siste joktprøvesesong,
Milleniumspokolen og kåring ov årets hygen og unghund.

Resultatene ble slik:

Årets hygenhund:

Kvitmåsons Nemi/ Boye Ølst øren, 2* 7.8?

Årefs unghund;

Selma/ Boye Øls|øren,2"1.ÅP ,2.ÅP

Milleniumspokalen:

Bjargo/ Eivind Nordby, ?06

KP

Årsmøtet startet kl.17.OO og formann Bjørn Roald ønsket velkommen. Årsmøtat foregikk som vonlig uten noeh
stor dromofikk. Etter årsmøtet ble det felles geiiling ved låven til &1o9nus der vi hadde tok over hodet. Det ble
også visi video med hygenloser 09 monge ortige klipp
Håper vi ses igjen
Tokk

JS

til

til

Mognus som

neste års somling på Elverum lørdog 8.juni.

olltid legger lil rette for ot vi skol trives

på Røed comping,

1&6.20'19
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Alle f remviste hygenhundar

Årets unghund Selmo

Pondus ov Holmerud

