
Protokoll 

fra Dunker-ringens styremøte 20.-21.01.17 

Sted: Gardermoen Bed & Breakfast 

Tilstede: Bjarne Oppegård, Linda Persson, Sven Erik Bredesen, Erland Moe, Bård Ørbak-

Larsen, Erik Brokerud, Espen Moseby, Asle Aspelien, Jan Havdal og Knut Einar Nordhagen 

Referent: Knut Einar Nordhagen 

Møtestart: Kl.19.30 fredag 

Møtet ble avsluttet kl 12.00 lørdag 

 

1. Siden sist  -  orienteringssaker 
 Fra avlsrådet 

Det jobbes med nytt rasekompendium og organisering av eksteriørdommerkonferanse. 
For å få en homogen bedømmelse av dunker i framtida. DR har en positiv holdning til 
dette og ønsker å bistå økonomisk.  

 Fra DRs styre 
 

Det gjøres en formidabel jobb i avlsrådet. Ringen bistår etter beste evne for å formidle 
informasjon om det som har med avlsarbeidet å gjøre. 
Dunkerpokalprøven: Ble gjennomført på en god måte. Trøndelag HHK skal ha all mulig 
ros. Økt synliggjøring var også positivt.  
Påskriket: Knut Einar fortsetter i redaksjonen. Gå ned på antall? Sende ut til alle nye 
valpekjøpere.  
DRs æresmedlem Olav Haga gikk bort i september 2017. Bård og Bjarne deltok i 
begravelsen for DR. Husk dette i årsberetningen. 
 
12. november 2017: Harejaktas dag: Oppfordring om å legge inn bilder på FB-siden eller 
#harejaktasdag på Instagram.  
 
Hedersplaketter:  
Ansgar Aasvang fikk tildelt under Dunkerpokalen. 
Ole-Johan Eivindsen bidro ifm Reidar Breirem. Breirem deltok på medlemsmøtet på 
Mosjøen: 26 frammøtte. Ok frammøte, godt fornøyde med dette hos de som møttes. 

 

Vedtak: Styret og avlsråd ble oppdatert på hva som har skjedd siden sist. Det jobbes godt i 
både avlsråd og styret, og samarbeidet fungerer utmerket.  



 

2. Medlemssituasjonen 
 Utvikling og status 

Dunker-ringen hadde 694 medlemmer ved årsskiftet, og mellom 30 og 40 
nye medlemmer har meldt seg inn siden årsmøtet på Storsand. 
 

 Er det tiltak som nå bør iverksettes? 
Det sendes ut kontigentkrav i mars. 

Vedtak: Etter en liten nedgang i medlemsantallet de siste årene er utviklingen igjen 
positiv, og tendensen tilsier at Dunker-ringen passerer 700 medlemmer igjen i 2017. 

 

3. Økonomisk status 
 Foreløpige regnskapstall for 2016 

Mye salgsartikler på lager, dette kommer ikke fram i regnskapet. Liste opp lagerbeholdning, 
tilhenger, skjerm, filmkamera osv for å synliggjøre de verdiene DR har. 

Vedtak: Den økonomiske situasjonen i Dunker-ringen er meget god. Det ligger an til et 
underskudd i 2016, men dette har sammenheng med en del investeringer som ringstyret 
har gjort som vi vil ha nytte av i flere år framover. Erland framla forslag til regnskap. 
Styrets forslag til regnskap forelegges revisorene etter noen justeringer som kom opp på 
møtet. 

 

4. Salg – salgsartikler 

o   Status og utvikling 

 Hva selger og hva selger dårlig? 

Lite som skiller seg ut. Desember er en god måned, ellers ingen måned som skiller seg ut. 
Bøkene selges jevnt og trutt. Treffet og Elverum er de store salgskanalene.  

Ca 30.000,- i artikkelsalg i 2016. 

20 gensere og 20 jakker ble kjøpt inn. 

Vedtak: Treffet og Elverum er de store salgskanalene. IZettle hjelper på salget. Vipps kan 
også være aktuelt.  

 



5. Jaktprøvesesongen 
 Status 

 Innmelding av resultater med publisering -  rutiner, oppfølging mm. 

 Forbedringer? 

Vedtak: En av de bedre sesongene i nyere tid, 6 dunkere stilte på NM (7 kvalifisert). God 
bredde i toppen. Gode resultater på Dunkerpokalen. Har vært mye krevende føre rundt 
omkring de siste månedene, dersom februar blir bra vil dette bli en god sesong også mtp 
antall nye jaktpremierte. 

 

6. Innsending av resultater til de avsluttende konkurranser/kåringer 
 Behov for informasjon og påvirkning? 

dunkerringen@gmail.com  

Årets dunker 

Årets dunker under 3 år 

Avlskåringer 

Ungdomsprisen 

Vedtak: Minne om disse fristene i god tid før sesongen er slutt i diverse kanaler. Kan også 
stå i årsmøteinnkallingen. Styret følger litt med på evt som ikke melder inn.  

 

7. Evaluering av Debutantmesterskapet. 

Vedtak: Det var 18 påmeldte i 2016. 12 starter, resterende fikk ikke startet pga håpløst 
føre. Tidsperioden for Debutantmesterskapet endres til 15. – 30. november for 2017.  

Informere harehundklubber og oppdrettere om dette mesterskapet. 

 

8. Inneværende avlssesong 
 Status 

37 forespørsler pr. nå. Det kommer flere. I fjor var det 32 forespørsler totalt. 

Anbefaling og godkjenning. Forbundet har satt disse kriteriene.  

mailto:dunkerringen@gmail.com


Vedtak: Avlssesongen ser pr. i dag meget lovende ut. I motsetning til i 2016 løper tispene 
tidligere, de har bedre brunst og de blir drektige.  

 

9. Valpeannonse i Jakt & Fiske  -  valpeformidlingen 

o   Status 

 Endringsbehov? 

Vedtak: Styret overtar denne funksjonen ved årsmøtet ettersom mye av 
kommunikasjonen foregår via Facebook og nettsider.  

 

10.  Representantskapsmøtet i NHKF 

 

 Deltakelse 
Minner om fristene i forbindelse med RS: 
•1. mars: Påmeldingsfrist, skjema sendes til sekretær på e-post: 
mette.k.bjorkkjar@kebas.no   
 

 Forslag på avlsrådsmedlemmer 

Jan Havdal og Simen Pedersen på valg. 

 
•1.mars:  Innsending av forslag på kandidater til avlsråd. Kandidatene må 
være forespurt og være villig til å stille til valg. Forslag 
m/kandidatpresentasjon sendes til leder i valgkomiteen på e-post: 
tom.wenger@jbv.no  
 

 Andre saker? 
 
Det ønskes en grundig gjennomgang av saken om medlemskap i NHKF 

Vedtak:  

Bjarne Oppegård og Erik Brokerud deltar på RS for Dunker-ringen.  

Jan Havdal innstilles som leder og Rune Langås innstilles som varamedlem i avlsrådet.  

Det meldes inn et ønske om orientering vedrørende endrete forutsetninger for 
raseringenes medlemskap i NHKF/NKK i forbindelse med RS. 
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Tilbakemeldingene til NHKF skjer innen 1. mars som er satt som frist. 

 

11. Oppfølging av vedtaket på DRs siste årsmøte om medlemskap i NHKF 

NHKF hadde sendt brev til raseringene om endringer i tidligere forutsetninger i forbindelse 
med at raseringene eventuelt melder seg inn i NHKF og dermed også NKK. Brevet ble 
referert i møtet og grundig diskutert. Det var enighet om at nesten alle de innsigelser som 
DR tidligere har hatt overfor de krav som NHKF/NKK tidligere har hatt overfor raseringene, 
nå er tatt hensyn til. Dette ble det gitt uttrykk for stor fornøydhet med i møtet.  

Vedtak: Styret gir tilbakemelding til NHKF om at det er tilfreds med de endringer som 
NHKF og NKK nå har gjort mht. raseringenes eventuelle inntreden som medlemmer i 
organisasjonen. Det orienteres om at styret i DR nå stiller seg positiv til at raseringen 
melder seg inn i NHKF/NKK, men at det må gjøres vedtak om dette på førstkommende 
årsmøte før en innmelding kan skje. Styret ber om at det blir gitt grundige orienteringer 
om temaet i forbindelse med kommende RS-møte i NHKF for å få besvart en del uavklarte 
spørsmål. 

12. Opphevelse av HD-sperren 
 Hva gjøres? 

Det er ikke sendt noen søknad enda, men det jobbes grundig med saken. 

Vedtak: Styret ber avlsrådet om snarlig å sende inn en grundig og solid søknad, som 
støttes opp fra ringen.  

 

13. DRs årsmøte 2017 på Maurvangen 
 Innkalling og dagsorden 

NKKs lovnorm vil påvirke DRs vedtekter. 

 Produksjon av årsberetning, regnskap og andre saksdokumenter 

Saksdokumentene produseres på samme måte som i fjor. Dette legges også ut på 
hjemmesiden i forkant. 

 Valgene  -  valgkomitearbeidet 

Sigmund Johansen, Per Harald Sivesind og Rune Arstein sitter i valgkomiteen. 

 Hvem stiller til gjenvalg og ikke? 

 Konsekvenser mht. årsmøtevalgene? 



Vedtak: Valgkomiteen informeres snarlig om hvem som stiller til gjenvalg og ikke. 
Årsberetning og andre årsmøtedokumenter forberedes. Invitasjon til samling og 
årsmøteinnkalling sendes ut i mars måned. 

 

 

14. Samlingen på Maurvangen 3. – 4. juni 2017 
 Opplegg og gjennomføring 

 Oppgavefordeling 

Vedtak: Elisabeth Moseby er dommer for dunker. 

Møterom i spisesalen. Plass til 60-70 stk. 

Maurvangen tar seg av alt som har med måltider å gjøre. 

Det oppfordres til at flere av de inviterte stiller på mønstring med sine hunder enn hva 
som var tilfellet på Storsand.  

Det legges opp til fotografering og filming av de fremmøtte hundene for å ha som 
framtidig dokumentasjon og til bruk i informasjonssammenheng. 

Det vil bli trukket ut noen deltagerpremier blant alle de som stiller på mønstringen.  

Vegar sender ut invitasjon til de som er kvalifisert for mønstring. 

Invitere alle nålevende jaktpremierte i årsmøteinnkallingen og hjemmesiden. Åpen 
invitasjon. 

Praktiske detaljer rundt lyd og organisering sjekkes ut på forhånd. 

 

15. Dunkerpokal-prøven på Maurvangen 28.-29. oktober 2017 

DR må bidra med å skaffe en del dommere. 

Dreiebok? 

Terreng i Øystre Slidre vil forekomme. 

Vedtak: Kommunikasjonen med arrangørklubb og vertskap er god, og fortsetter utover 
våren og sommeren. 

 



16. Samling med årsmøte og Dunkerpokalprøven på Maurvangen 9.-10. juni 2018 

Vedtak: Høste erfaringer under 2017-samlingen, kommer tilbake til dette punktet på 
Elverumsmøtet i august 2017. 

 

 

17. Samling og Dunkerpokal-prøve 2019 
 Ønsket distrikt? 

 Sannsynlige muligheter? 

Vedtak: Sven Erik sjekker med styret i Østerdalen og gir tilbakemelding til Bjarne. Må 
søkes om høsten 2017. 

 

18. Kontakt med medlemmene 
 Kontaktmøter m.m.? 

Møte i Mosjøen var vellykket.  

Det rene informasjonsbehovet er ikke like stort som da distriktsmøtene startet. Nå er det en 
mer uformell form som gjelder. Inviterer til sosialt samvær. Alle som er interesserte i jakt 
med drivende hund. 

Vedtak: Viktig at vi opprettholder en god kontakt med medlemmene. Vi ser på 
mulighetene sør i landet i 2017. 

 
 

19. Oppgavefordelingen i styret 
 Behov for endringer? 

Vedtak: Det ble avklart hvem som gjør hva framover. Noen endringer blir det. Videre 
behov for endringer vurderes etter hvert og i forbindelse med valgene på kommende 
årsmøte. 

 

 


