
Møtereferat 
Styremøte 5.9.2022 
 
Til stede:  Willy Jensen, Roy Dramstad, Roy Andreas Grundeland,  
  Jørn Veisten, Roger Bakkerud 
 
Ikke til stede:   
  
Referent: Willy Jensen 
 
Saker 

1.  Hva vi skal gjennomføre av aktiviteter utover høsten (ansvar og datoer) 
Hygendagen (uka) Uke 45 (5 -13 nov) Samme kriterier som for 2021 

2.  Hygenpokalen 
I 2022 blir jaktprøven avholdt som 2 dager åpen, mens neste år blir det 
lukket EP for Hygen. Er i samtaler med Hadeland HHK om 
arrangementet. Willy skal høre med Haldenstøver om de er interessert i 
en felles EP. 
 

3.  Systematisere hva vi skal ha som standard premiering  
Jaktpøver - Fat 
Årets hund - Plakett 
Årets unghund - Plakett  
Hygendagen 

- Rasemester – Plakett pluss effekter for kr 1000.- 
- Rasemester umerritert hunder – Fat 
- Premierte hunder som ikke har oppnådd JCH – Fat 
- Championhunder - Fat 
- Rasemester rev - Fat 

 

4.   Hanhundlista på hjemmesiden 
Roger sjekker med medlemmer i avlsrådet om de kan lage en oversikt for 
oversending til oppdatering av hjemmesiden.  
 

5.  Lokale treff 
Styret anbefaler at lokale treff holdes etter jaktslutt for at det skal bli 
enklere å samle folk. Sette fokus på Trøndelag og fortsette i Østfold og 
Hadeland. Roger og Willy holder i arrangementet i Trøndelag. Roy D. 
holder i arrangementet i Østfold – første uke i mars.  
 
Det presiseres at det dekkes kr 50.- pr. person slik at kostandene ikke tar 
av.  
Ringen anskaffer prosjektør – Roy D hører med KM bygg.  
 

6.  Nettbutikk 
PG Profil har fått beskjed om å etablere nettbutikken. Er lovet at den 
kommer opp i løpet av uke 36. 
 

7.  Vedtektsendringer 
Vedtektene til Hygenringen forelagt på årsmøtet 25.6.2022, ble godkjent 
av NHKF i styremøte 11.8.2022. 



8.  Tracker Peiler 
Har mottatt Tracker peiler til halv pris. Brukes til premiering av «lapp i 
boll» som tidligere. 
 

9.  Neste møte – medio november 

 


