Årsberetning Dunker- ringen 2015
Møter
Årsmøtet og samling ble avholdt på Hamresanden i Kristiansand 2. og 3. mai 2015. Sørlandet HK
var teknisk arrangør, og la rammene for arrangementet til rette for oss. Det var mønstring med
premieutdeling og årsmøte på lørdag, og utstilling på søndag.
Programmet lørdag 02.05.15 startet kl.1500 med mønstring og premieutdeling i følgende
kategorier:
-

Nye jaktprøvepremierte dunkere 2014/2015
Nye jaktchampioner 2014/2015
Oppdretter, tispe- og hannhundeier med flest avkom på jaktprøve 2014/2015
Beste dunker under DM i hvert distrikt 2014
Beste dunker på Damekampen 2014
Deltagere og vinner av Debutantmesterskapet 2014
Deltagere og vinner av Dunkerpokalen 2014
Deltager på Europapokalkonkurransen 2014
Deltagere og beste dunker på NM 2014
Kåring av ungdomsprisen, samt Årets dunkere og Årets dunkere under 3 år 2014

Årsmøtet
Leder ønsket 48 stemmeberettigede velkommen da årsmøtet ble åpnet på Hamresanden
Apartement Hotel lørdag 2. mai kl. 18.00. Spesielt hyggelig var det at våre alltid tilstedeværende
æresmedlemmer Arne Andersen og Hallvard Hegna var møtt frem også i år. Bård Ørbak-Larsen
ble valgt til ordstyrer, Christian Torgersen ble valgt til å føre protokollen, mens John Kristoffer Aas
og Steinar Støle ble valgt til å undertegne.
Årsberetningen ble lest av Heidi Sageng, og Erland Moe leste opp regnskapet for 2014, med
revisorers kommentar.
Under valget ble styremedlemmene Erik Brokerud valgt som nestleder (for to år), Erland Moe som
kasserer (for to år), Bjarne Oppegård som organisasjonssekretær (valgt for ett år), Christian
Torgersen som sekretær (valgt for to år), Espen Moseby som materialforvalter (for to år), Jan
Havdal som avlsrådets representant (valgt for ett år), Marit Glærum som 3, varamedlem (for to år).
Gunnar Andresen ble valgt som revisor (for to år).
De øvrige styremedlemmene var ikke på valg: Heidi Sageng som leder, Knut Einar Nordhagen
(rekrutteringsansvarlig.) 1.varamedlem Kim Rune Fiplingdal og 2.varamedlem Geir Lundsbakken.
I valgkomiteen ble Per Harald Sivesind valgt som nytt medlem for 3 år. Rune Arstein og Linda
Persson var ikke på valg.
Leder takket for et godt oppmøte og et ryddig gjennomført årsmøte. Per Harald Sivesind fikk
velfortjent tildelt Dunker-ringens hederstegn for lang tjeneste. De nye i styret ble presentert og
ønsket velkommen. Årsmøte ble hevet kl.1935.
Etter årsmøtet informerte Avlsrådet om status for 2014 og så langt i 2015.
Kvelden ble avsluttet med middag og et hyggelig sosialt samvær med god stemning.

1

Søndag var det duket for Sørlandets Harehundklubbs utstilling. Arnstein Hagen sto for
bedømmelsen av 24 dunkere.
BIR og beste jaktprøvepremierte dunker ble INT N DK UCH SEV-12-13-15 NV-14 NORDV-14
Glennas Xenina/Sageng/Mikalsen, mens WW-12 NV-11 NJV-11 NORD JV-11 NV-12 Gjermaa’s
Raymond /Moseby ble BIM.

Styremøter mm.
Det ble avholdt to fellesmøter mellom Dunker-ringen, avlsrådet, redaksjonen og øvrige tillitsvalgte i
2015. De to fellesmøtene ble holdt på Nærsnes 13.02.2015 og i Elverum 07.08.2015. Disse
møtene var også styremøter. I tillegg er det holdt jevnlig kontakt via e-post og telefon mellom
medlemmene i styret og avlsrådet. I tillegg har vi vært representert på RS og Ledermøtet i NHKF,
og vi har hatt to møter med de andre ringene angående forholdet til NHKF og NKK.
Gjennom lang tid har det pågått prosesser angående organiseringen av harehund-Norge, og
spesielt om hvordan raseringenes forhold til NHKF og NKK skal være. I 2015 ble det foreslått
fremtidige regler for dette, og som innebærer at raseringene formelt sett knyttes inn mot NHKF- og
NKK-systemet. Styret i DR hadde gjennom året stort engasjement på denne saken, og avga flere
høringssvar på de utsendte forslagene. Styrets uttalelser var i stor grad negative til forslaget til
løsning, siden dette blant annet vil medføre at det årlig vil koste dunkerinteresserte i
størrelsesorden tusen kroner i kontingentutgifter, selv om de bare mer løselig ønsker å være med i
dunkermiljøet gjennom sin tilknytning til ringen. Styret i DR tror den foreslåtte løsningen fra NHKF
vil føre til en svikt i rekrutteringen til disse aktivitetene. Det er viktig at det er lavest mulige
«terskler» for å bli med i raseringene. Etter at personer er rekruttert inn i ringene, bør de etter hvert
påvirkes til å bli mer aktive og da også bli medlemmer av harehundklubber og dermed også NHKF
og NKK. Styret har ment at en svikt i rekrutteringen inn til raseringene, over tid vil føre til at
rekrutteringen også til NHKF og dermed NKK vil avta, med synkende medlemstall også hos disse
som resultat. Det var også noen andre elementer i de utsendte forslagene som kan føre til
problemer for hundeierne, blant annet når det gjelder medlemskap i flere klubber og raseringer.
Dunker-ringen deltok på stand og raseparadene under EDS (European Dog Show) på Lillestrøm
sammen med Hygenringen og Haldenstøverklubben 4. - 6. september. Det var stor interesse for
de norske rasene og det var et flott gjennomført arrangement hvor vi fikk vist frem dunkeren som
rase.

Tillitsvalgte organer.
Styret i Dunker-ringen har i 2015 hatt følgende sammensetning:
Leder: Heidi Sageng
Nestleder: Erik Brokerud
Org. sekretær: Bjarne Oppegård
Sekretær: Christian Torgersen
Kasserer: Erland Moe
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Materialforvalter: Espen Moseby
Rekruttering: Knut Einar Nordhagen
Avlsrådsrep: Jan Havdal
1. Vara: Kim Rune Fiplingdal
2. Vara: Geir Lundsbakken
3. Vara: Marit Glærum
Øvrige tillitsvalgte:
Revisorer: Gunnar Andresen og Øyvind Langås.
Valgkomite: Rune Arstein, Linda Persson og Per Harald Sivesind
Anne Lena Opheim har vært redaktør for Påskriket, Vegar Sølvsberg, Knut Einar Nordhagen, Bård
Ørbak - Larsen har vært behjelpelig med stoff.
Arne Mathiesen har fungert som Dunker-ringens valpeformidler, og Knut Einar Nordhagen er webansvarlig og oppdaterer vår hjemmeside http://www.dunkerringen.org. Sigmund Johansen har
også bistått når det gjelder å oppdatere disse nettsidene.
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Rekruttering
Rekrutteringsarbeidet har fortsatt et stort fokus, og synliggjøring av dunkeren som jakthund
gjennom ulike kanaler har vært viktig. Under harejaktas dag i november var det mange
dunkereiere som hadde med seg nye harejegere ut på jakt. Vi må fortsette å jobbe aktivt
med rekruttering, og hver og en dunkereier er en viktig ambassadør for vår felles kulturarv.

Informasjon
Dunker-ringen ble stiftet i 1986, og en av de viktigste grunnene til at raseringen ble stiftet var
behovet for bedret informasjon om dunkeren som rase. Dette er fortsatt et nøkkelpunkt for
ringen. Dunker-ringen er aktiv på sosiale medier, og kom i 2012 på Facebook, som utvilsomt
er et informasjonsmedium hvor vi treffer mange. Nesten 2000 personer liker i skrivende
stund «Dunker-ringen» på Facebook. På Instagram finner man over 1000 bilder med
emneknaggen #dunkerringen. I forhold til andre informasjonskanaler treffer vi særlig den
yngre generasjonen på sosiale medier.
Hjemmesida er fortsatt en av våre viktigste og raskeste informasjonskanaler, noe også over
2 395 410 besøk siden starten vitner om. Et gjennomsnitt på 400 000 klikk pr. år, eller drøyt
1000 sidevisninger hver eneste dag, de siste årene forteller om en godt besøkt side.
Vårt medlemsblad Påskriket skal fortsatt være et viktig informasjonsforum, og i 2015 ble det
utgitt to nummer.
I likhet med tidligere år, har vi også i 2015 informert om vår aktivitet gjennom bladet
”Harehunden”. For 18. året på rad deltok vi med egen stand på Prestøya under De Nordiske
Jakt- & Fiskedagene i Elverum.

Forholdet til avlsrådet
2015 har fulgt de gode tradisjonene fra tidligere år med et godt samarbeid mellom Dunkerringen og avlsrådet. Rådet har bestått av Jan Havdal (formann), Vegar Sølvsberg (sekretær)
og Bård Ørbak - Larsen. Simen Pedersen har vært varamedlem. Avlsrådet velges på
representantskapsmøtet i Norske Harehundklubbers Forbund, etter innstilling fra Dunkerringen.

Registreringer
Ifølge registreringstallene fra NKK for 2015, ble det registrert 174 dunkere. Dette er en klar
oppgang på 73 valper fra 2014. Vi er med dette på delt første plass over antall registrerte
støvervalper, og det har uten tvil vært et marked for disse valpene. Valpeproduksjonen for
2016 er ennå noe usikker, selv om antall forespørsler har vært helt på høyde med 2015
sesongen. Det ser ut som om tispene denne sesongen kommer mye senere i brunst.
Dunkeren trenger dere tispeeiere som ønsker å bidra for dunkerrasens fremtid. Avlsrådets
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oppfordring blir at om du som tispeeier sitter og tenker på å ha et kull, så ta kontakt for en
dialog rundt dette.

Valpeformidling
Facebook-siden er en svært viktig kanal hvor interesserte folk blir oppdatert på siste nytt på
valpefronten gjennom jevnlige oppdateringer eller tar kontakt for å spørre om konkrete kull.
Et godt og velfungerende samarbeid mellom avlsrådet og webmaster/ administrator er
avgjørende for god informasjon på dette området.
Som tidligere år har vi annonsert i hvert nummer av bladet ”Jakt og Fiske”. Vi ser gjerne at
oppdretterne også annonserer kullene sine, sånn at folk ser at det produseres dunkere.
Arne Mathiesen har fungert som Dunker-ringens valpeformidler.

Resultater
Jaktprøver
I prøvesesongen 2015 ble det stilt dunkere på 165 jaktprøvestarter, og vi fikk 23 nye
jaktprøvepremierte dunkere denne sesongen. 12 nye dunkere tilfredsstiller nå kravene til
NJCH.
De nye N JCH er: Hagheimen`s Storm / Per Magne Rønning, Streif av Harafjell / Sheila Rao,
Nordshaugs Gard/ Bård Ølstøren, Nordshaugs Streif / Ragnar Hagelund, Jf Senta/ Jon
Torstein Bonslet, Benny/Mats Marka, Sang II/ Asle Bredesen, Støverskogens Siri / Odd
Lillesæter, Dd Tinka/ Roger Ottosen, Kesla/ John Kr. Aa, BS-Balder / Roy Tveit og Tyra/
Svein Sunde.
Vi har også fått 2 nye SJCH i Hagheimen`s Storm og Nordshaugs Gard. I tillegg kan
dunkeren skilte med en Finsk/Nordisk Jaktchampion i Gjermaa’s Anfield/ Tor Erik Moen, som
hevdet seg meget godt på den prestisjefylte Møbelprøven.
Premieringsprosenten sist sesong endte med et snitt på 63,6 %. Dette fordelte seg med 65,8
% på EP og 61,6 % på ÅP. Dette er tall og resultater som tydelig viser at dunkeren er en
hund som hevder seg meget godt på jaktprøver.
Europapokalkonkurransen 2015 ble arrangert i San Marino. Som vinner av Dunkerpokalen
2014, stilte N S JCH Gjermaa's Toya / Øystein Kvisler. Det ville seg ikke helt for ekvipasjen
denne gangen og Toya endte på en 15. plass.
Dunkerdebutanten 2015 heter NO42979/13 Sivesindhøgda’s D Senta til Endre Sivesind og
Tor Åge Hetland. Senta startet i Vestoppland og ble innstilt til 151 pp/ 157 kp og dermed 2.
ÅP under Debutantmesterskapet 2015.
Interessen for Damekampen er fremdeles stor, og det var hele 6 påmeldte dunkere på Norsk
HHK Damekamp. Beste dunker ble Kora/ Mette K Bjørkkjær med en flott andreplass med 3
ÅP.
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Årets dunker 2015.
Styret har i samarbeid med avlsrådet gått igjennom resultatlistene for utstillinger i 2015 og for
jaktprøvesesongen 2015/16. Dette ga følgende resultat i kåringen av årets dunker:
Årets dunker.
Pl/poeng
1/95 poeng
2/90 poeng
3/88 poeng
4/72 poeng
5/67 poeng

Reg. nr
NO45578/12
NO48567/13
NO45582/12
NO44185/13
NO38335/11

Navn
Nordshaugs Gard
Hagheimen`s Storm.
Nordshaugs Donna
Streif Av Harafjell
Sang II

Eier
Bård Ølstøren
Per Magne Rønning
Bent Vidar Larsen.
Sheila Rao
Asle Bredesen

Årets dunker under 3 år, 2015.
Det er fortsatt mange svært lovende unghunder, og disse hevder seg også svært godt på
listen over årets dunker.
Årets dunker u 3 år.
Pl/Poeng
1/90 poeng
2/72 poeng
3/65 poeng
4/65 poeng
5/55 poeng

Reg.nr
NO48567/13
NO44185/13
NO40062/13
NO48574/13
NO41016/13

Navn
Hagheimen`s Storm.
Streif Av Harafjell
Loke.
Hagheimen’s Karna.
Dd Sikker

Eier
Per Magne Rønning
Sheila Rao
Åge Skjæveland
Jon Aas
Magne Kristian Dysthe

Beste dunkere i DM 2015 ble:
Distrikt I: nr.3 Nordshaugs Gard / Bård Ølstøren.
Distrikt II: nr.1 Nordshaugs Donna / Bent Vidar Larsen.
Distrikt III: nr.21 Slengslias Kaiser / Simen Are Melfald.
Distrikt IV: nr.2 BS - Balder / Roy Tveit.
Distrikt V: nr.3 Jago / Clas Ståle Kvisler.
NM 2015 ble arrangert av Aust-Agder HK, og stamkvarter ble i siste liten flyttet til Strand
Hotell Fevik pga. flyktningkrisen.
Seks dunkere kvalifiserte seg til NM i 2015 fra Distriktsmesterskapene. Beste dunker ble
Nordshaugs Donna til Bent Vidar Larsen, som endte på en flott 2.plass, kun ett fattig poeng
fra førsteplassen. Donna ble også prøvevinner i sitt distrikt på DM. GRATULERER! Vi
gratulerer også BS-Hjall / Harald Jokstad, Jago / Clas Ståle Kvisler, BS-Balder / Roy Tveit,
Nordshaugs Gard / Bård Ølstøren og Gjermaa’s Mira / Erik Brokerud med gode prestasjoner.
Gjermaa’s Mira var for øvrig med i sitt tredje NM på rad.
Deltagelsen av dunkere under DM var på 24 startende hunder, noe som er på linje med de
foregående årene, bortsett fra toppåret 2011.
Rasemesterskap for dunkere ”Dunkerpokalen” ble arrangert på barmarksføre med Sørlandet
HK som arrangør 05. – 06.12.2015. Stamkvarter var Heddan Gård i Eiken. På grunn av
ekstreme nedbørsmengder og stengte veger, ble de tvunget til å avlyse dag to. Dermed ble
resultatene fra dag en tellende. Vinneren i 2015 ble dermed som i 2014 Gjermaa’s Toya til
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Øystein Kvisler, nr.2 ble Janka til Morten Gaathaug og nr. 3 ble Gjermaa’s Mira til Erik
Brokerud. Vi gratulerer!
Beste dunker på utstilling i hvert distrikt, og på NJFF’s utstilling på Prestøya ble:
Nittedal, Norsk HK:
Snotra av Kampenhaug / Per Harald Sivesind.
Lampeland, Buskerud HK: Maihaugens Jeger / Stig E. Sundtveten
Malungen, Hedmark HK:
Molly / Thor Audun Askedal
Lofoten, Nord-Norge HK:
Ask av Kistefjell / Yngve Hansen
Elverum, NJFF:
Dd Tinka / Roger Ottosen
Vi gratulerer alle hunder og eiere med gode prestasjoner ved de forskjellige jaktprøver,
utstillinger og mesterskap!

Ungdomsprisen
For femte året på rad, kan vi for 2015 dele ut Ungdomsprisen. Dette er for dunkereiere som
er yngre enn 25 år og har ført hunden til premiering på jaktprøve. Vi kan gratulere Mats
Marka og N JCH Benny som vinner av Ungdomsprisen for andre året på rad.
Pl/Poeng
Reg.nr
Navn
1/54 poeng NO43891/12
NJCH Benny
2/15 poeng NO41976/14
Frikk
3/15 poeng 06046/08
AB Ekko
(Lajord Oppegård rangeres foran Berg pga. hundenes alder.)

Eier
Mats Marka
Øyvind L. Oppegård
Truls A. Berg

Ekvipasjenes resultater:
Nr 1: 1x2.ÅP, 1x3.EP, 1x1.EP
Nr. 2: 1x1.ÅP
Nr. 3: 1x1.ÅP

Økonomi
Regnskapet for Dunker-ringen viser at det ble et driftsresultat på 30 308 kr. Regnskapet er
revidert av revisorene Gunnar Andresen og Øyvind Langås.
Dunker-ringen har en solid økonomi som det med fordel bør brukes midler av for å fremme
vår eminente rase videre.
Dunker-ringen gikk i 2015 til anskaffelse av en tilhenger med skap for å bruke som salgsbod
ved utstillinger og treff der Dunker-ringen er representert. Den har blitt dekorert med vår logo
og flotte dunkerbilder.
Dunker-ringen bidrar økonomisk med 15 000 kr. til filmen om harejakt som blir laget i
samarbeid med blant andre NJFF, NKK og Trøndelag Harehundklubb. Disse midlene er
avsatt i regnskapet for 2013 og 2014 og vil bli utbetalt så snart filmen er ferdig produsert.
Midlene til epifysedysplasi forskning står fortsatt i vår beholdning.
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Norges Veterinærhøgskole varslet i januar 2011 at midlene ville bli fakturert oss på vårparten
/ sommeren 2011, men betalingskrav har fortsatt ikke kommet.

Konklusjoner
Årsberetningen viser etter styrets syn at ringen går bra. Økonomien er meget solid.
Medlemsutviklingen har de siste årene vært positiv, og vi kan være stolte over å være
landets desidert største rasering i harehundmiljøet. Medlemsmassen er stabil.
Dunkeren som jakthund kan vi alle være stolt over. Rekrutteringsarbeidet og å få med
bredden i rasen på jaktprøver vil få hovedfokus også det kommende året. I tillegg til å
rekruttere nye personer inn til denne jaktformen og til å jakte med dunker, blir det vesentlig å
påvirke i miljøet til økt produksjon av dunkervalper. Etter den gode avlssesongen 2014/2015,
ser utviklingen så langt i 2015/2016-sesongen noe mer usikker ut. Dette er det desidert
viktigste utviklingstrekket som Dunker-ringen og avlsrådet må ha fokus på. Det blir vesentlig
å påvirke og samarbeide godt med aktuelle tispeeiere så de sørger for å pare tispene sine.
Valpeproduksjonen må opprettholdes!
Vi må også i år rette en stor takk til NKK for deres fokus på de norske hunderasene, og for at
de tar situasjonen for harehundrasene med stort alvor. Ringen retter også en stor takk til
avlsrådet for Dunker som gjør en meget god jobb mht. å holde oversikt over rasen, og
benytte sin store raseinnsikt og kynologiske kunnskap til å styre avlsarbeidet.
Til slutt vil styret takke alle som har bidratt i Dunker-ringens arbeid og for Dunkeren generelt i
2015.
Vi ønsker alle dunkerentusiaster lykke til videre i 2016!

Nærsnes, 11.mai 2016

For styret
Heidi Sageng /s/
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