Årsberetning for 2014.
Møter.
Årsmøtet og samling ble avholdt på Honne ved Biri 21.- 22.06. 2014. Vestoppland HHK var teknisk
arrangør, og la rammene for arrangementet til rette for oss. Samlingen var lagt til Norske
Harehundklubbers Forbunds 60års jubileum. Det var utstilling både lørdag og søndag, hvor
Årsmøteutstillingen/Jubileumsutstillingen var på lørdag. Det ble delt ut stor- CERT begge dagene.
Mønstring ble avholdt på lørdag etter utstillingen og Årsmøtet ble gjennomført etter det.
Programmet lørdag 21.06.14 startet kl.0900 med Årsmøteutstilling. Det var hele 78 dunkere
påmeldt. Per Harald Sivesind sto for bedømmelsen.
BIR ble NUCH NJCH Vana III, eier Johnny Askevold. Hun fikk Dunker-ringen's fat for beste
jaktprøvepremierte, og et napp i Dunkerfatet av 2008.
BIM dunker ble Tronfjellets Ajaks, eier Steinar Lufall
Beste Veteran ble INT NUCH NV 10-12 Gabbro, eiere Torkel Randem og E. Moseby
Beste Oppdretter ble Magne Kristian Dyste.
Beste valp ble Trollfossens Lur, eier Jon Atle Berger.
Dagen fortsatte med mønstring av nye jaktpremierte dunkere, og de nye jaktchampionene, samt
vinnerne av avlskåringene som ble tildelt Dunker-ringens diplom. Mønstringa fortsatte med
fremvisning av deltagere på Dunkerpokalen, Europapokal -konkurransen og deltagere og beste
dunker under NM 2013. Videre var det deltagere i Debutantmesterskapet, Damekampene og
beste dunker ved hvert DM som skulle hedres. Mønstringa ble avsluttet med kåring av
Ungdomsprisen, Årets dunker under 3 år og Årets dunker 2013. Beste dunker under NM, og vinner
av Ungdomsprisen ble tildelt Dunker-ringens flotte relieff med dunkerhode. Årets dunkere ble tildelt
Dunker-ringens diplom samt skjold til vinnerne.
Formannen ønsket 80 stemmeberettigede velkommen da årsmøtet ble åpnet på Honne Hotell
lørdag 21.06.14 kl. 18.00. Spesielt hyggelig var det at våre alltid tilstedeværende æresmedlemmer
Arne Andersen og Hallvard Hegna var møtt frem også i år. Bård Larsen ble valgt til ordstyrer, Heidi
Sageng ble valgt til å føre protokollen, mens Trygve Hennum og Per Rune Briskodden ble valgt til
å underskrive protokollen.
Årsberetningen ble lest av Per Harald Sivesind, og Erland Moe leste opp regnskapet for 2013, med
revisorers kommentar.
Under valget ble Heidi Sageng valgt som formann, Christian H. Torgersen som sekretær, Knut
Einar Nordhagen (rekr.ansvarlig.) 1.varamedlem Kim Rune Fiplingdal og 2.varamedlem Geir
Lundsbakken.
De øvrige styremedlemmene Erik Brokerud som nestformann, Erland Moe som kasserer, Vegar
Sølvsberg som org. sekretær og Espen Moseby som materialforvalter, Marit Glærum som 3. vara
og Sigmund Johansen (avlsrådets rep.) var ikke på valg. Revisor Finn Erik Berg og Øyvind Langås
var ikke på valg.
I valgkomiteen ble Linda Persson valgt som nytt medlem for 3 år. Jon Atle Berger og Rune Arstein
var ikke på valg.
Formannen takket for et godt oppmøte og et ryddig gjennomført årsmøte. Per Harald Sivesind,
Rune Langås, Richard Hansen og Bård Larsen ble takket for innsatsen. Alle fikk Dunker-ringen’s
lommelerke som takk for innsatsen. De nye i styret ble presentert og ønsket velkommen. Årsmøte
ble hevet kl. 19.25.
Etter årsmøte informerte Avlsrådet om status for 2013 og så langt i 2014.
Kvelden ble avsluttet med grillmat og et hyggelig sosialt samvær med god stemning.
Søndag 22.06.14 var det duket for Vestoppland Harehundklubbs utstilling. John Smebakken sto for
bedømmelsen av 52 dunkere.
BIR NUCH NJCH Ruth, eier Elisabeth og Espen Moseby
BIM NUCH Gjermaa’s Storm, eier Asle Aspelien

Det ble avholdt to fellesmøter mellom Dunker-ringen, avlsrådet, redaksjonen og øvrige tillitsvalgte i
2014. De to fellesmøtene ble holdt på Nærsnes 06.02.2014 og i Elverum 10.08.2014. Disse
møtene var også styremøter. I tillegg holdes det jevnlig kontakt via e-post og telefon mellom
medlemmene i styret og avlsrådet.

Tillitsvalgte organer.
Styret i Dunker-ringen har i 2014 hatt følgende sammensetning:
Formann: Heidi Sageng
Nestformann: Erik Brokerud
Org. sekretær: Vegar Sølvsberg
Sekretær: Christian Torgersen
Kasserer: Erland Moe
Materialforvalter: Espen Moseby

Rekruttering: Knut Einar Nordhagen
Avlsrådsrep: Sigmund A. Johansen
1. Vara: Kim Rune Fiplingdal
2. Vara: Geir Lundsbakken
3. Vara: Marit Glærum

Øvrige tillitsvalgte:
Revisorer: Finn Erik Berg og Øyvind Langås.
Valgkomite: Jon Atle Berger og Rune Arstein og Linda Persson
Anne Lena Opheim har vært redaktør for Påskriket, Vegar Sølvsberg, Knut Einar Nordhagen, Bård
Larsen og Richard M. Hansen har vært behjelpelig med stoff.
Arne Mathiesen har fungert som Dunker-ringens valpeformidler, og Sigmund Johansen er webansvarlig og oppdaterer sammen med Knut Einar Nordhagen vår hjemmeside
http://www.dunkerringen.org. Per Harald Sivesind oppdaterer avlsrådets lister på disse nettsidene.

Organisasjonen
Rekrutteringsarbeidet har fortsatt et stort fokus, og synliggjøring av dunkeren som jakthund
gjennom ulike kanaler har vært viktig. Dunker-ringen deltok under NJFF’s første landsleir for
ungdom i august, og 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. Lørdag 18.oktober 2014 ble Dunkerringens Debutantmesterskap arrangert for andre gang.
Da vi gikk inn i 2014 hadde vi 642 betalende medlemmer. Det var i tillegg på listen ca 100
medlemmer som ikke hadde betalt for 2013. Det ble sendt ut purring og det er en del som betaler
da.

Informasjon
Dunker-ringen er aktiv på sosiale medier, og kom i 2012 på Facebook, som utvilsomt er et
informasjonsmedium hvor vi treffer mange. Nesten 1600 personer liker i skrivende stund «Dunkerringen» på Facebook. På Instagram finner man over 600 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 2 019
000 besøk siden starten vitner om. 440 000 klikk bare det siste året forteller om en godt besøkt
side.
Vårt medlemsblad Påskriket skal fortsatt være et viktig informasjonsforum, og i 2014 ble det utgitt 2
nummer.
I likhet med tidligere år, har vi også i 2014 informert om vår aktivitet gjennom bladet ”Harehunden”.
For 17. året på rad deltok vi med egen stand på Prestøya under De Nordiske Jakt- & Fiskedagene
i Elverum.

Valpeformidlingen.

Arne Mathiesen er vår utrettelige valpeformidler og gjør en suveren jobb med å formidle
informasjon om valper og planlagte parringer til potensielle valpekjøpere. Valpeformidleren blir et
viktig bindeledd i mellom oppdrettere og potensielle norske og utenlandske valpekjøpere.
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.

Forholdet til avlsrådet.
2014 har fulgt de gode tradisjonene fra tidligere år med et godt samarbeid mellom Dunker-ringen
og avlsrådet. Rådet har bestått av Sigmund A. Johansen (formann), Per Harald Sivesind
(sekretær), medlem Jan Havdal og varamedlem Gunnar Andresen. Avlsrådet velges på
representantskapsmøtet i Norske Harehundklubbers Forbund, etter innstilling fra Dunker-ringen.

Registreringer
Ifølge registreringstallene fra NKK for 2014, ble det registrert 101 dunkere. Dette er omtrent på
nivået med 2013 og er for lavt. Vi må derfor nok en gang oppfordre tispeeiere til å ha kull. Det er
bekymringsfullt at få ønsker hannhund. Vi klarer ikke å avle uten hannhunder, og vi oppfordrer de
som i hovedsak tenker jakt fremfor avl, om å kjøpe seg hannhund. Det er stadig behov for flere
hannhunder i avlen.

Resultater
Iprøvesesongen 2014/15 ble det stilt dunker på 224 jaktprøvestarter, og vi fikk 46 nye jaktprøvepremierte dunkere denne sesongen. 3 nye dunkere tilfredsstiller nå kravene til N JCH, og
ytterligere 2 dunkere har jaget 1. EP, men mangler utstillingsresultat etter fylte 15 mnd. ift. Krav for
N JCH. Mange avlyste prøver etter nyttår er årsaken til at det ikke ble flere nye JCH’er denne
sesongen.
De nye N JCH er: Tronfjellets Birk/Anne og Boye Backsæther, Bs-Sikker/Hans Petter Enger og
Ruth/Espen og Elisabeth Moseby.
Bs-Balder/Roy Tveit og Sundtoppens Rita/Bjørn Eriksen mangler utstillingsresultat etter fylte 15.
mnd.
Nye SE JCH er: Gåvålias Kora/Hans Chr. Pedersen og Gjermaa’s Anfield/Tor Erik Moen.
Det ble i fjor etterlyst at flere nye ble stilt på jaktprøve. I år fikk vi virkelig respons. Mens
registreringstallene synker ned mot 100 registrerte dunkere de to siste årene, setter vi ny rekord
med 46 nye jaktprøvepremierte dunkere. Meget bra folkens!
Debutantmesterskapet ble arrangert for andre gang i 2014 med 5 deltagere. Vinner i 2014 ble
Molly til Roar Sandås med 1. ÅP 188 KP.
Europapokalkonkurransen 2014 ble arrangert i Tyskland i september 2014. Vinner av
Dunkerpokalen 2013 Bs-Lissi/Ingar T. Lie og Ole A. Langedrag måtte dessverre avlives pga kreft i
fjor sommer, og første reserve Gåvålias Kora og Hans Chr. Pedersen stilte til start. Det ble ikke
fullklaff for Kora og Hans Christian i maisåkrene i Tyskland, men minnene fra turen og
arrangementet vil nok for alltid være der.
Damekampen er kommet for å bli, og interessen for arrangementet er stor. Dunkeren måtte i 2014
se seg slått av haldenstøver Monty til Caroline Olsson, men tok de øvrige pallplassene med
Gjermaa’s Mira og Gro Brokerud som nr.2 og Glennas Xenina, eier Heidi Sageng kom på 3. plass.
Gjermaa’s Raymond og Elisabeth Moseby på 4. plass.
Tre dunkere kvalifiserte seg til NM fra Distriktsmesterskapet på Hadeland 01. – 02.11.14. Vi
gratulerer Gjermaa’s Anfield/Tor Erik Moen, Gjermaa’s Mira/Erik Brokerud og Snotra Av
Kampenhaug/Per Harald Sivesind som alle kvalifiserte seg til NM fra distrikt 4.
Beste dunker ved hvert DM 2014 ble:
Distrikt I: Nr.6 Slengslia’s Måffelåffen, eier Per Magne Rønning
Distrikt II: Nr.7 Nordshaugs Donna, eier Bent V. Larsen
Distrikt III: Nr.17 Slengslias Kaiser, eier Simen Are Melfald
Distrikt IV: Nr.1 Gjermaa’s Anfield, eier Tor Erik Moen
Distrikt V: Nr.5 Jago, eier Clas Kvisler.

Årets NM ble arrangert i Trøndelag, og våre deltagere gjorde det bra. Både Gjermaa’s Mira og
Snotra Av Kampenhaug lå helt i toppen etter første dag med 120 lospoeng. Gjermaa’s Anfield lå
like bak teten med 99 lospoeng. Gjermaa’s Mira til Erik Brokerud ble beste dunker med 1. EP og
4.plass i NM. Gjermaa’s Anfield til Tor Erik Moen ble nr.7 med 1. EP. Snotra Av Kampenhaug til
Per Harald Sivesind fikk ikke ut dag 2, og endte som nr.16 med 3. EP.
Nordisk mesterskap ble i 2014 arrangert på Hadeland, og Tortåsen’s Ronja med eier Thor Mogen
var kvalifisert til deltagelse som NM vinner 2013. Dessverre ble det ikke fullklaff for Ronja under
Nordisk. Med ingen lospoeng dag 1, og 65 min. dag 2 endte hun på 9.plass med 0. EP. 12 hunder
stilte til start.
Vårt rasemesterskap for dunkere ”Dunkerpokalen” ble arrangert på barmarksføre i Valdres 13. –
14.10.2014. N SE JCH Gjermaa’s Toya til Øystein Kvisler ble vinner i 2014 med 1. EP. Nr.2 ble BsBalder til Roy Tveit, mens Ruth til Espen og Elisabeth Moseby ble nr.3, begge med 1. EP. Ruth ble
dessuten N JCH etter prøven. Totalt ble det oppnådd 3x1. EP 4x2. EP 3x3. EP og 4x0. EP. 71,4 %
premiering på barmark i midten av oktober er meget bra. Gjermaa’s Toya ble med dette kvalifisert
til Europapokalkonkurransen i San Marino i 2015. Bs-Balder Kora og Ruth var henholdsvis første
og andre reserve.
Vi innførte i 2012 en premiering av beste dunker ved en distriktsvis utstilling årlig, i tillegg til
premiering av beste dunker ved NJFF’s utstilling på Prestøya. Vinnere i 2014 ble:
Dato
08.03.14

Distrikt
II

11.05.14

III

24.05.14

I

25.05.14

V

29.05.14

IV

09.08.14

Klubb / Sted
Romerike HK /
Årnes
Sørlandets HK /
Åros
Trøndelag HK /
Melhus
Østfold HK /
Mysen
Hadeland HK /
Jaren
NJFF / Elverum

Reg.nr.
NO38336/11

Navn
Reddharens Roy

NO41023/13

Dd Ronja

Eier
Renate Sørensen og
Randi L. Finstad
Geir Håland

20728/08

Tronfjellets Ajaks

Steinar Lufall

NO45582/12

N JCH Nordshaugs Donna

Bent Vidar Larsen

NO41526/12

N UCH Gjermaa’s Storm

NO40765/10

N J(D)CH Gåvålias Kora

Asle, Trygve og
Per S. Aspelien
Hans Chr. Pedersen

Vi gratulerer alle hunder og eiere med gode prestasjoner ved de forskjellige jaktprøver og
mesterskap!

Årets dunker 2014.
Styret har i samarbeid med avlsrådet gått igjennom resultatlistene for utstillinger i 2014 og for
jaktprøvesesongen 2014/15. Dette ga følgende resultat i kåringen av årets dunker:
Årets dunker
Nr Reg. nr.

Tittel

Navn

Eier

Poeng

1

X-50203/12

N S JCH Gjermaa’s Anfield

Tor Erik Moen

90

2

NO46545/09

N JCH Gjermaa’s Mira

Erik Brokerud

85

3

08491/08

Øystein Kvisler

72

4

NO37707/10

Svein Sunde

72

5

NO60023/10

Bjørn Eriksen

67

N S JCH Gjermaa’s Toya
Tyra
N JCH Sundtoppen’s Rita

Vi gratulerer alle deltagere i kampen om Årets dunker!

Årets dunker under 3 år, 2014.
Det er fortsatt mange svært lovende unghunder. Vi kunne ha ønsket at flere yngre hunder ble stilt
forrige sesong, men som resultatene viser er ble det svært jevnt på resultatlisten for årets dunker
under 3 år.
Årets dunker under 3 år
Nr Reg. nr.
1

X-50203/12

2

NO45583/12

3

NO44185/13

4
5

Tittel

Navn
N S JCH Gjermaa’s Anfield

Eier

Poeng

Tor Erik Moen

90

Bent Vidar Larsen

63

Streif av Harafjell

Sheila Rao

54

NO41023/13

Dd Ronja

Geir Håland

54

NO40064/13

Pax

Knut H Jellum

52

N JCH Nordshaugs Donna

Dette er hunder vi sikkert får høre mer fra i årene som kommer, og Dunker-ringen gratulerer alle
deltagere i kampen om Årets dunker under 3 år!

Ungdomsprisen 2014
For fjerde året på rad, kan vi for 2014 dele ut Ungdomsprisen. Dette er for dunkereiere som er
yngre enn 25 år og har ført hunden til premiering på jaktprøve.
Nr Reg. nr.

Navn

Eier

Poeng

1

NO43891/12

Benny

Mats Marka

30 (2x1. ÅP)

2

NO42941/12

Monty

Mangård Hødnebø

10 (1x3. ÅP)

Økonomien
Resultatet for regnskapet i 2014 endte med et overskudd på 12 604 kroner.
Det ble i 2014 investert i helt nye salgsartikler til salgsboden. Kvalitets gensere og jakker fra
Härkila med logo. Disse solgte meget bra og det viser at ringens medlemmer er interessert i
effekter som profilerer vår rase.
Sponsor inntektene endte som i fjor på ca. 5000 kroner, her har vi nå kun en sponsor og det er
bladet ”Jakt”
Midlene til epifysedysplasi forskning står fortsatt i vår beholdning. Norges Veterinærhøgskole
varslet i januar 2011 at midlene ville bli fakturert oss på vårparten / sommeren 2011, men den har
fortsatt ikke kommet. Vi tar med oss disse renteinntektene videre.

Konklusjoner.
Årsberetningen viser etter styrets syn at ringen går rimelig bra. Økonomien er meget solid,
Medlemsutviklingen har de siste årene vært meget positiv, og vi kan være stolte over å være
landets desidert største rasering i harehundmiljøet. Medlemsmassen er relativt stabil.
Dunkeren har de siste årene hatt en positiv utvikling, og tar prosentvis økende andeler av antall
registrerte langbeinte harehunder årlig. Dunkeren som jakthund kan vi alle være stolt over.
Rekrutteringsarbeidet og å få med bredden i rasen på jaktprøver vil få hovedfokus det kommende
året.
Vi må også i år rette en stor takk til NKK for deres fokus på de norske hunderasene, og tar
situasjonen for de norske hunderasene med stort alvor.
Dunker-ringen bidrar økonomisk til Trøndelag HK’s harejaktfilm som skal lanseres ved de Nordiske
Jakt- & Fiskedagene i Elverum i 2015 og ferdigstilles i løpet av 2015. Filmen blir lagt ut for salg til
våre medlemmer, og vil også bli brukt i rekrutteringsøyemed.

Til slutt vil styret takke alle som har bidratt i Dunker-ringens arbeid og for Dunkeren generelt i
2014. Vi retter en særskilt takk for innsatsen til de tillitsvalgte som nå har valgt å trekke seg for
denne gang.
Vi ønsker alle dunkerentusiaster lykke til i 2015.

Nærsnes, 27.04.15
For styret

Heidi Sageng

