
Protokoll 
fra Dunker-ringens styremøte 12.08.16 

 
Sted: Starmoen, Elverum 
Tilstede: Bjarne Oppegård, Erland Moe, Bård Ørbak-Larsen, Erik Brokerud, Espen Moseby, 
Asle Aspelien og Knut Einar Nordhagen 
Referent: Knut Einar Nordhagen 
Møtestart: Kl.18.30 



         Godkjenning av de siste møteprotokollene. 
Selv om protokollene fra de siste styremøtene i realiteten er endelige, bør vi 
synliggjøre at vi godkjenner disse dokumentene. Vi sørger for å protokollere 
denne gangen at de er endelig godkjent. 
 

Vedtak: De siste møteprotokollene fra vintermøtet og fra Gardermoen-møtet i juni er 
godkjent. 
 

         Rutiner i forbindelse med styremøter. 
Forberedelser, gjennomføring, protokoll/referater, informasjon mm. Vi tok en 
rask gjennomgang av hvordan vi ønsker å gjøre dette framover. 

Vedtak:  
Forberedelser, gjennomføring og referater ble gjennomgått. Protokoll publiseres på 
hjemmesiden så snart den er godkjent av alle styremedlemmer.  
 

         Det kommende ledermøtet i NHKF. 
Gjennomgang av sakene.  
 
Avlsrådets forslag om å oppheve HD-sperren for rasen ble spesielt diskutert. 
HD-sperre blir spilt inn fra avlsrådet for Dunker. Det å ha mange nok hunder å velge mellom 
er viktig ved liten rase.  

 
Forslag fra avlsrådet er at kravet om kjent HD-status faller bort. Ringen støtter opp om at 
miljøet står bak ønsket og kravet, dette ble gjennomgått på årsmøtet på Storsand med en 
enstemmig generalforsamling. 
Ringen støtter muntlig i møtet, og bør også formalisere i brevsform til forbundet om saken 
for å ha dokumentasjon på våre argumenter. 
 
Vedtak: DR lager et brev for å støtte opp under forslaget. 
 

       Sponsing av deltakere på Europapokal-konkurransen 
Vi diskuterte hvilket beløp vi eventuelt sponser denne deltakelsen med.  
Må vi samtidig også vurdere deltakelse i andre arrangement? 
 
Vedtak: Dunker-ringen dekker reise- og overnatting for hundefører på Europapokal-
konkurransen, men det er et krav at man følger NHKFs pakkeopplegg.  
Premie til beste Dunker på nordisk mesterskap blir også undersøkt.  



 

         Dunkerpokal-prøven i Trøndelag. 
Gjennomgang av opplegget. Hva må vi huske på i tida framover? 
Dommerkabalen ser ut til å gå i orden. Informasjon om hvor mange det er plass til må det 
informeres om snart.  
Vi tok også en runde på hvordan vi kan drive attraktiv informasjon om/fra arrangementet for 
å skape mest mulig blest rundt oss om denne «høydaren» av jaktprøver. 
Premiebordet ble også diskutert, og det kom opp en del nye forslag. 
 
Vedtak: Alt ser ut til å være i rute. Mer detaljert informasjon om arrangementet, 
deltagerantall osv. må legges ut på hjemmesiden så snart det er klart. Knut Einar og Bjarne 
lager en detaljert kommunikasjonsplan for hele helga. Viktig med tydelig kommunikasjon 
med Trøndelag om dette. 
 

         Årsmøtet og samlinga på Maurvangen i 2017. 
Tanker/ideer om innhold og opplegg? 
Vi diskuterte hvordan vi skal gjøre neste års møte og samling mest mulig attraktiv. 
Målsetting: Størst mulig deltakelse av dunkerfolk med sine firbeinte. 
 
Dunkerpokalen 2017 – Vestoppland er arrangørklubb. Kan også bli en del terreng i Øystre 
Slidre. Må gå i forkant av DM pga snø, dvs i oktober. 
 
Vedtak: Forberedelsene til samlingen og Dunkerpokalen i 2017 starter nå i høst. Begge 
arrangementene blir viet stor plass på vintermøtet i januar. 
 

         Kåringer og konkurranser i DRs regi. 
Gjennomgang av de opplegg vi nå har, og vurdering om noe bør endres. Tror det meste av 
det vi nå holder på med i så måte er bra/greit, men kan være bra å ta en «fot i bakken» også 
med utgangspunkt i hvordan vi mener alt dette fungerer og hva vi oppnår. 
Innspill om å endre kriteriene for avlskåringer. 

 
Man må på et vis premiere de hundene som har flest antall starter utifra antall avkom. 

 
Vedtak: Det er enighet om at reglene for avlskåringene må endres fra de det er i dag. 
Bjarne tar kontakt med Vegar for å kunne få endret slik at vi får med bredden i rasen. 

 
Reglene for Debutantmesterskapet nå når vi har en periode i stedet for bare en dag 
justeres: 
- Resultatet som oppnås på prøvedagen må meldes inn umiddelbart.  
- Friplass på Dunkerpokalen til vinneren utgår.  

 
Justering i statutter for Dunkerpokalen – kan ikke få napp i den uten å oppnå 1.EP. I tråd 
med CACIT og Kongepokalen. 
 

         Regionsmøter i tida framover. 
Vi tok opp igjen tråden fra Gardermoenmøtet i juni og diskuterte behovet for dette. Bjarne 
og Bård gjør et forsøk i Nordland i høst. 



 
Vedtak: Etter å ha diskutert det litt, ble vi enige om at det blir gjort et forsøk i Nordland i 
starten av november. 

 

      Synliggjøring og rekruttering. 
Skal vi være representert på diverse arrangement utover De Nordiske Jakt- og Fiskedager? 
Vedtak: Nei. Vi holder oss til De Nordiske Jakt- og Fiskedager og gjør den standen best 
mulig. 
   
 

         Påvirkning av valpeproduksjonen i neste avlssesong. 
Hva kan DR bidra med for at vi skal få produsert nok valper? Dvs. supplement til avlsrådets 
virksomhet. 
 
Vedtak: 
DR kan bygge innsikt, motivasjon og kunnskap hos tispeeierne. DR og avlsrådet jobber for 
å utarbeide et informasjonshefte om det å ha valpekull. Avl av dunkere er noe vi står 
sammen om hele rasemiljøet.  
 

         Ansvars- og oppgavefordelingen mellom styremedlemmene. 
Vi fortsetter der vi slapp under Gardermoenmøtet. Bjarne hadde laget utkast til reviderte 
beskrivelser, og disse ble gjennomgått. 
Vedtak: De reviderte beskrivelsene av ansvars- og oppgavefordelingene blant 
styremedlemmene ble gjennomgått og det ble, etter noen få justeringer, enighet om hvem 
som har ansvar for hva. 
 

 Vintermøtet 2017 
Tid og sted ble diskutert. 
 
Vedtak: Gardermoen-området. Bed & breakfast. 
De to siste lørdagene i januar er aktuelle. 
 

         Orienteringssaker 
Kalenderoppdateringer  -  gjennomgang av viktige hendelser i tida framover. 
Den enkelte orienterte kort om aktuelle temaer som ikke er egne saker på dagsorden 
(beslutningssaker) så vi alle er informert om det som skjer. 
 
Vedtak: Det ble gjennomgått en rekke ulike momenter fra de enkelte styremedlemmene 
til informasjon for de andre. Samarbeidet fungerer godt. 


