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Sted: Steinvik Comping, lrtoelv

)*der Øystcia Sjursen ønsket dc 43 fremmslte velkommen til årsmøtet.
Årsmotet ble utsott 15 mimrtter for å få med de som fremdeles var på utstillingen

på

Biri.
1.

Åpnirg. 6od{enne innkallirg. Volg ov nwteleder og referent.6od\ient

Aiøteledcr: Øystein SJursen. Rcferent: Øystein Hougcrud.
?.Valg ov to personer til å skrlve under profokoll.God(ent
Eivind Nordby og Lindo Øverby
3. Behandle årsbcretaing 2Ol3.6od§ent
Formonn leser opp fro årsberetfningen.

4. Behondle regnskop 2o13.6od§ent
Revidert regnskop ble logt frem ov kosserer AsbJorn Bjellond
5.

Fastselfc

konf iqgent-Ood$ent

krfingent fastsott ti!

25O

kr

6. Behondle innkomne forslog.God§ent

Forslog

til

endring i Vcdtekter

for

Hygenringen.

Innkallelse med soksliste sendes medlemnene 4 ul<er fee årsrnrte.
Soker som enskes behandlet må rrcre styr.e i hende innen l.opril.
Årsmøte skat kun behondle soker oppført på soksliste, hcrundcr forslog innsendt

tid.
Forslog

Innkollirg

til

til

endringr

ut senest 4

tør årsmøte.
fnnkomæ soker skol vere i styr.ets hender senesf 3 uker fgr årsnrøte.
årsnrøte skol sendes

7.Vdg.6od(ient

ukea

fukjent

i rett
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Leder

Øystein
Haugerud

Ny (1,år)

Sekrefer

Boye Ølsløren

§

Styremedlem o9
kosserer

Jon Anders
Nesbokken

Ny (2 år)

Styremedlem

Bjørn Haugseth Ikke pd valg

Styremedlerr

Olav Edvordsen

Ny (1år)

Vara

Eivind Nordby

fkke på valg

5

Ikke på Volg

1

Vara 2

Benny

(z år)

Øverlond

Arild

Revisor

6trenvalgt

Tofthogen
Revisor

f anHelge Øvre Gjenvalgt

Volgkonnite (Leder)

Torbjørn
Kolhovd

Volgkommite

Elling Nideng

Valgkommite

Wigdis Sjursen Irly

Materialforvalter er Eivind Nordby

L Eventuelt
Det nye styret skol fortsetfe jobben med iÅesterskap Norske rqser.

fro andre rirEer hor vert positive.
Neste års treff blir i Hokksund, og på Buskerud HHK sin utstilling
llygrenrirgens årsmøte 2O16 blir i Haltdolen.
Tilbokeneldinger

Eivind Nordby (Sigm)
(sign)

Linda Øverby

'19.6.?o1s

' /'
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$

Ån$ ørre HyøENRTMEN/JUBrLEuI sursrrLLrNøEN BrRr 2ol4

Årets årsmøte vor logt til Solvik Camping på Moelven i forbindelse med NHKF sin
jubileumsutstilling pE Biri trovbone.
Fredag ofienbegynte folk å finne sine respektivehytter og vognplosser, og
stemning gjorde ot de fleste holdt stond ut i de små timer.

flott

væ,r og god

Lørdag 21/6 var det duket for jubileumsutstillingen, hele 48 hygen var påmeldt, noe som ikke
har funnet sted siden 1986 ll

flotta hunder o9 fornøydehunde eiere vor 6 syne utover dogen, besfe hund lørdagble
AN fdo til Svein Nordstedt, mens Bim ble AN Linus til Eoye Ølstøren. Disse to er kullsøsken
o9 kommer fra et fantostisk kull oppdrettet ov Elling og Anders Nideng. Nideng (AN) stakk
Monge

også ov med

BfS i oppdretterklosse på Utstillingen.

Etter utstillingenhaddeTom Øverby i sedvonelig stil vartet opp med suverent god mot og de
som ville kunne få kjøpt seg en mot bit. Solget av detteble donert til avels arbeide i hygen,
noe som kommer godt med i kommende prosjekter.....
KL 19.00 vor det duket

for

åesmøte, det vor 43 stemme beretigede som vor møtt frem.
Formonn Øystein Sjursen loset oss igjennom årsmøte med sikker hånd som alltid, der ingen

store saker von meldt inn. Det heleble avsluttet ov ovelsrådet, der det bl.a ble redegjort for
fremtids planer vedrørende vårt ovlsorbeid. Stotestikken viser ot hygenhunden er i vinden
som oldri før joktlig, men vi sliter med å få til nok volper.

Åreis volg førte til en del utskiftninger, formonn sjursen ytret ønskeom å tre ov, og inn kom
Øystein Haugerud. En del andre utskiftninger også gjorde ot styre i dog kon skilte med en
gjennomsnittsolder på 38 år... fontostisk l!
Kvelden ble ovsluttet med premie utdeling til årets joktpremierte hunder, vinner ov
hygendogen og Årets hund. Alle premierte fikk et flott håndmolt fot fro Tone Jokobsen mens
vinner ov hygendogen og Årets Hund/Unghund fikk ei håndmolt tre fjøl med bilde av hunden.

Årets Hund/Unghund ble N jch Tyno til 6uttonm Bilstod med 2*1 åp og 1*1 ap bare 20 mnd
gammel, mens vinner ov 6rets hygendag ble NJUCH Frøyo til Fredrik Havdal med 2Ol Kp.
NJUCH Frøyo blir dermed hygen sin representonf

til Europapokolen2Ol4.

iøndag ?2/6 avholdt også Vestoppland Horehundklubb utstilling på travbanen, folket hadde
dermed to muligheter til å ta med seg stor certet denne helgo. Det ble stilt !6 hygendenne

ri:o.zorg

" " dogen, og Bir ble Tosstjønnas
Uhlen.
For hygenringen
John Anders Nesbakken
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Nolo /Østein Sjursen men Bim ble NUCH Singo

til

Jhonny

