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Da er det atter så det nærmer seg 
julehøytid. De fleste av oss har allerede 
hatt mange høytidstunder på skauen 
og i fjellet. Vi har hatt våre oppturer 
og våre nedturer. Vi harajegere er ikke 
annerledes en folk flest, vi har selektiv 
hukommelse slik at det er oppturene vi 
husker og minnes. Av og til blir det tet-
tere og tettere mellom oppturene og da 
tyder det på fremgang. 

SIGMUND JOHANSEN

Personlig har jeg hatt en slik høst hvor 
oppturene har vært tettere en det som har 
vært vanlig. Gledelig er det å se at også 
andre har grunn til å være fornøyde. Pr dd 
(midt i november) er det 10 stk nye jaktch-
ampioner, 33 elitepremieringer og 21 åpen-
prøvepremieringer. I tillegg får vi stadig 
rapporter om unghunder som bemerker seg 
dette er spesielt gledelig. 

De forskjellige mesterskapene er avholdt 
og også her er det gledelig at dunker-
en bemerker seg positivt. I Mesterskapet 
for Norske raser fikk vi rasemester-
en gjennom Kiara til Morten Gaathaug. 
Dunkeren ble også beste rase sammenlagt. 
I Europapokalkonkurransen ble det meget 
gledelig seier til hund av norsk rase, hygen 
Vestlunds Siri og Jon Anders Nesbakken. I 
de forskjellige distriktsmesterskapene stilte 
det hele 23 dunkere. Disse gjorde sine ting 
meget bra slik at 4 stykker kvalifiserte 
seg til Norgesmesterskapet og vi fikk dis-
triktsmesteren i Nord Trøndelag gjennom 
Hera til Per Magne Rønning. I tillegg var 3 
stykker reserver. Også i Norgesmesterskapet 
gjorde disse hundene seg bemerket. Hero til 

Lundby og Hvite Musse til Dyste lå helt i 
toppen etter første dag. Rett bak lå Hera til 
Per Magne Rønning. Litt utur gjorde at de to 
førstnevnte havnet bak men Hera er sikker-
heten selv og tok en meget sterk tredjeplass. 
Jeg må få gratulere dere med innsatsen alle 
sammen. 

Dunkeren har som rase fått mye spalteplass 
i høst. NKK har satt seg i førersetet og 
besluttet en rekke tiltak  for å fremme 
interessen for hunder av norsk rase. De har 
innført gratis registrering av valper og gratis 
startavgift til NKK utstillinger. I tillegg 
har de gitt norske raser bred spalteplass 
i Hundesport og de har signalisert at de 
er åpne for mer. Dette er meget gledelig. 
Rasemiljøet, dvs oss og forbundet er også 
utfordret på tiltak. Vi har i gang loddsalget 
til inntekt for forskning, vi støtter avlsrådet 
i forskjellige gjøremål, vi arrangerer treff, 
informerer gjennom internett og i blader, 
vi står for premieringer osv osv osv. Vi kan 
sikkert gjøre mer, men føler at vi er på vei 
til noe. Mer spennende blir det å se hva bid-
ragene fra forbundet blir, de som hevder de 
har raseansvaret. 

Jeg vil med dette få ønske alle harejegerven-
ner en god jul og et riktig godt nytt år. Måtte 
fremgangene fortsette.
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Referat fra Dunkerringens  årsmøte i 
Bø den 19.05.2007. Formann Sigmund 
Johansen ønsket velkommen til 74 
stemmeberettigede frammøtte og 
åpnet deretter årsmøtet.

STEINAR JOHNSEN

Sak 1:  
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten 
anmerkninger.

Sak 2:  
Per Harald Sivesind ble valgt til ordstyrer, 
Steinar Johnsen ble valgt til å føre proto-
kollen, Helge Stikbakke og Asle Michael 
Fremgård ble valgt til å undertegne proto-
kollen.

Sak 3: 
Årsberetning: Formannen leste opp års-
beretningen, og det ble rettet opp følgende 
feil :
1. Under kapittel ”Årets dunker” ble poeng-

sum for begge hunder på delt 1. plass 
rettet til 92 poeng.

2. I overskriften ”Årets unghund tispe og 
hanhund” ble årstall rettet til 2006.

3. I avslutningen, der styret takker alle som 
har bidratt, ble årstallet rettet til 2006

Sak 4: Regnskap for 2006. 
Kasserer var forhindret fra å møte, så Bjørn 
Granly leste opp regnskapet for 2006.
På spørsmål fra årsmøtet redegjorde Bjørn 
Granly for årsaken til at samleposten ”drift 
av ringen” var vesentlig større enn normalt.
Regnskapet ble deretter godkjent uten 
anmerkninger.

Sak 5: Medlemskontingent.
Styrets forslag på å beholde medlems- 

kontingenten uendret for 2008 ( kr. 200,-), 
ble enstemmig vedtatt.

Sak 6:  Budsjett for 2007.
Bjørn Granly leste opp budsjettet .
På spørsmål fra årsmøtet redegjorde 
Avlsrådets styrerepresentant, Bård Larsen, 
for årsaken til at det ikke var avsatt penger 
til sædlagring: dette er fra nå av gratis.
Han redegjorde deretter for hvorfor det var 
avsatt kr. 5000,- til Avlsrådet, selv om de 
ikke hadde brukt mer en kr. 250,- i 2005. 
Avlsrådet ville sette mer fokus på å få  
tispeeiere til  å produsere flere valper i 
årene framover. De skal blant annet gjen-
nomføre en spørreundersøkelse blant disse. 
Avlsrådet hadde også fått laget en kårings-
diplom for utmerket og god avl, og de har 
laget en ”brosjyre” som blir gitt til nye 
valpekjøpere.
Budsjettet ble deretter enstemmig vedtatt.

Sak 7:  Innkomne saker.
Forslag fra styret:
Styret foreslår å øke antall styremedelem-
mer med en person, dette pga. økt arbeids-
press på styret, samt for å kunne ha kapasi-
tet til å møte nye utfordringer .
Dette ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 : Valg.
Valgkomiteens forslag ble enstemmig  
vedtatt, og følgende utskiftinger ble gjort:
Styret:
Sigmund Johansen, formann, ikke på valg.
Bjørn Granly går inn for Ingeborg Wold, 
som ikke tok gjenvalg.
Linda Persson  går inn for Knut Arne 
Gjems, som ikke tok gjenvalg.
Bård Larsen, avlsrådsrepresentant,  
gjenvalgt.
Tore Furuholt, ikke på valg
Per Briskodden går inn som nytt styre-
medlem.

Årsmøtereferat
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|Varamenn:
Simen Are Melfald 1. vara, ikke på valg
Steinar Johnsen går inn som 2. vara for to 
år, etter Bjørn Granly.
Nils Liahagen går inn som 3.vara  for 2 år 
etter Linda Persson.

Revisor:
Finn Erik Berg, gjenvalgt.
Øyvind Langås, ikke på valg.

Valgkomite:
Knut Arne Gjems går inn for Øyvind Olsen 

Per Magne Rønning, ikke på valg
Svein Andreassen, ikke på valg

Til slutt takket formann Sigmund Johansen 
Knut Arne Gjems som gikk ut av styret, 
for hans store innsats med rekruttering, og 
overrekte ham dunkerringens lommelerke.
Han takket også Ingeborg Wold (ikke til 
stede) for innsatsen som kasserer. Hun får 
også Dunker-ringens lommelerke overrakt.
Formannen takket for solid oppmøte og 
hevet møtet.

Innlegg fra Simen Are Melfald
22. mai 2007

Hei dere. Vil takke dere alle for den flotte 
utstillingen vår i år. Det var et arrangement 
som krevde mye jobb. Derfor var det så 
moro og se at alt gikk så bra. Vil takke for 
den støtten vi fikk fra våre medlemer. Det 
er viktig at mange bidrar for å få en smer-
tefri helg. Denne helgen var vi også vert-
skap for De Norske Raser med unntak av 
Haldenstøverene som valgte et annet sted. 
Men Dunker og Hygen eiere mysset det 
av, og de oppførte seg som en stor familie. 
Så vi i THK takker dere for denne helgen, 
også håper vi det ikke blir lenge til dere 
legger et nytt årsmøte til oss. Og gratulerer 
selvfølgelig til Jeger/Rogn, Sissi/Røthe og 
selvfølgelig Hygenen Balder/Sannesmoen 
som ble BIS. 

Innlegg fra Arne Mathiesen 
14 august 2007 

Til alle harehundvenner kan jeg opplyse 
om at de to hundene vi eksporterte til 
Hellas i fjor, har vært ute på sin første  
treningstur. 
Både King fra Bakkestuen og Freia fra 
Løken har jaget hare to dager på rad. 
Eieren av treningsterrenget hadde aldri 
opplevd at hunder hadde jaget så bra på 
første slipp. Kosta er meget godt fornøyd, 
så dette lover jo bra.

Klipp fra gjesteboka på www.dunkerringen.org

Innlegg fra Johan Ribe
19. november 2007 

Vil takke Olav Støyl og King som ga 
undomsgruppa i Grimstad jeger og fisk 
en fin opplevelse på heia søndag. King 
har godt mål, er dønn ærlig og en utrolig 
trivelig hund. Det ble raskt uttak og spen-
ningen var der. Haren ble sett utenfor  
skuddhold, men en fin tur hadde vi med bål 
og det som hører med.
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”Det fins vel bätre profiler än jag att 
skriva om – i detta fall ligger jag ganska 
lågt an, ” sier Hans-Eric Hansson 
beskjedent. 

HALLVARD HEGNA

Slik var hans reaksjon da jeg meddelte 
at jeg hadde valgt ham til Profilen denne 
gangen. Han hadde ikke ventet en slik 
oppmerksomhet. Det vil imidlertid ikke 
overraske dem som har fulgt med i 
Dunkerrasen gjennom mange år. 

Hans-Eric Hansson har betydd meget 
for norsk dunkeravl. For i anetavlene til 
mange av de gode dunkerne i dag, finner vi 
to hannhunder som Hans-Eric Hansson har 
vært eier av. Disse har tilført rasen meget 
godt jaktblod og typisk eksteriør.  Men før 
jeg kommer inn på disse hundene, er det 
naturlig å få svar på hvordan det kunne ha 
seg at Hans-Eric Hansson ble harejeger og 
dunkermann; det er jo ikke mange av de 
sistnevnte i Sverige.

„Jacktlust børja nog i skolåldern.” seier 
han. ”Bror min, Henning, hade harhundar, 
korsade støvare. Det var inte många med 
stamtavlor på den tiden, men rätt duktiga 
att jaga, bl. a. en hane, svart, gul och vit, 
och han trodde at det fans dunkerblod i 
”Kling”, som han hette. 

Hans Eric Hansson er født i 1931, og han 
begynte med harejakt i slutten av førtiåra. 
Broren hadde også andre gode hunder, og 
det var fint å jakte:

”Då fanns det inga skogsbilvägar, men 
det var lätt att frakta sej efter de fina och 
många stigar som fanns på den tiden, och 
man var ju ung och morsk.” 

I 1960 ble det arrangert jaktprøver ved 

Edsbyn* - ”en hel vecka på den tiden,” 
forteller Hansson. ”Henning Svärd (kjent 
som dunkermann i Sverige) från Heby 
startade med två dunkere. Svãrds ”Spela”  
drev till ett 3. e., och en hane, tror den hette 
”Tell”, men hade icke prisdrev.”

Møtet med Svãrd og hans dunkere førte 
til at Hansson kjøpte en droplet tispevalp av 
ham i 1961, ”Svãrds Netta”. 

”Som unghund var hon intresserad av alla 
viltslag, till och med  skallade stånd på ãlg. 
Så småningom tog hon 3x2.pr. på hareprov, 
och det var ju kul på den tiden. Både Netta 
och jag var ju nybõrjare då. Hade några 
valpkullar unda Nãtta, ett kull med en 
hane i Elverum, och två med ”Furukollens 
Storm”, men det blev ej resultat man 
ønskade,” sier Hansson.

Det kan legges til at Dunkeren hadde 
høye registreringstall på denne tida, men 
tallet på jaktpremierte hunder gikk ned. De 
som styrte med rasen den gangen, hadde 
bare overflatisk kjennskap til rasen, og 
visste ikke hvor det gode jaktblodet fantes. 
Men i 1970, da Hansson fikk kontakt med 
Arne Andersen, som da hadde trådt inn i 
Avlsrådet, ble det annerledes.

Hans-Eric Hansson forteller: ”I 1971 
kjøpte jag ”Stegg”1115/72 i från Norge. 
Samtidig fick en kompis av mej en tik, 
svart och blakk, namn ”Klinga”. Båda 
två blev brukbara jakthundar. Jag startade 
”Stegg” på prov, och han drev til førsta 
pris, sedan 1x2. pr. Nesta start var det 
desvärre rådjur i närheten av släpp, och han 
blev tyvärr utslagen. 

Kompisen var ej lika intresserad av 
jaktprov som jag, så ”Klinga” kom inte til 
start, trotts at jag uppmanade honom!

Stegg hade et bra och härligt skall (mål), 
som väl kunde utskiljas om det var flera 
hundar i drevet, vilket hände i bland!”   

Profilen –
Hans-Eric Hansson
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Under mitt søk i Kennelklubbens biblio-
tek, da jeg skrev min historie om de norske 
harehundrasene, kom jeg over en dommer-
rapport på Stegg i Svenska Støvareklubbens 
tidsskrift, og den lyder slik: 

Søk: Snabbt, lagom vidsträckt, meto-
diskt, i god kontakt med føraren. Arbete 
på nattslag: Tyst. Drevsätt: Ordinärt, god 
kontakt med drevdjuret, markdivare, utan 
førspringnigar. Tapsarbete: I härdigt, 
klok ringing, enstaka väckskall. Skallton: 
Mellanläge till fin, klangfull, god hørbar-
het. Skallmarkering: Tätt vid god kontakt, 
annars glest. Lydnad och samarbete: God. 
Kondition: Mycket god, oskadade tassar. 
Helhetsintryck: Mycket gott. Rådjur fanns 
ej.

”Stegg (etter Hei 63/8096 til Helgemo 
og Frøya 62/5141) användes i avlen till 
flera kullar,”  forteller Hansson. ”Martin 
Johansson i Øjebyn (ved Piteå i Nord-
Sverige) hade två kullar med bra resultat.” 

(Jeg kan legge til at Martin Johanssons 
tispe, ”Driva”S28854/74 var kullsøster 
til min NUCH NJCH Fjella S28850/74, 
etter min ”Hjallis”64/8321 og J Ch”Norske 
Bella”67/10868.) 

Éi tispe fra kullet etter Stegg og Driva 
ble en meget berømt hund i Sverige: SUCH 
SJCH  Øjbyholms Traja S19273/78 (eier: 
Egon Eliasson, Vindeln**), også omtalt som 
Månedens hund i  bladet Jakt-Journalen. 
”Stegg” ble også omtalt i dette bladet.

Jeg besøkte både Johansson og Eliasson 

Stegg
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omkring 1980, og Egon Eliassen fortalte 
at han hadde hatt mange hunder, men aldri 
noen i nærheten av dunkeren Traja. Hun 
hadde en utrolig utholdenhet, og han meldte 
senere i et kort om et eventyrlig antall skutte 
harer for henne. 

Den geografiske avstand gjorde det van-
skelig å få brukt Stegg til parringer i Norge. 
Men Arne Andersen fikk han hit til landet 
og hadde han i en paringssesong. Ei av tis-
pene som da ble parret med Stegg, var Senta 
12762/75. Hun var lite drevet, men  var kull-

søster til NSUCH NJCH Stella 12761/75 til 
Moseid og  NUCH NJCH Judi 12760/75 til 
Horntvedt, alle altså døtre av Ch. Rusken 
00673/73, og mora var etter NUCH NJCH 
Ekroskogens Dux 64/2789. 

Resultatet ble ”Klang Hansson”, som er 
det navnet denne kjente hunden nevnes 
med: SUCH SJCH RR Klang 12577/80. Jeg 
så Klang som liten valp, da jeg tilfeldigvis 
kom til Hansson like etter at han hadde fått 
valpen. Ingen visste da hvilken  betydnings-
full hund Klang skulle bli.

”Klang jaga mycket bra (fødd RR), jaga 
endast hare och blev svensk DCH. Han 
användes i avlen båda i Sverige och Norge. 
Ja, kanske alt för mycket. Jag tog parnings-
valpar och plasserade till intresserade.” 

Hansson avslutter med en lite hyggelig 
nyhet for harejegere i hans trakter: ”Numera 
har vi vargelendet i skogen. Två älghundar, 
två hamiltonstøvare och en drever har ulven 
tagit på kort tid, inte långt från där jag bor. 
Detta er ju horribelt!”

Vi får håpe at Hansson ikke  mister noen 

av hundene sine. Han har nå to stykker, 
Lillboskogens Levis-Kingen S29653/97, 

som har 2x1 ØKL.( den ene på barmark) 
og 1x2 ØKL. En gang best blant 90 hun-
der på utstilling. Lillboskogens Brända-Li 
S60420/2003  (Jago / Skansmobackens Ida) 
har hatt kull med Levis-Kingen med bra 
resultat.

Formannen i Avlsrådet, Bård Larsen, sier 
det er kommet bra godt blod fra ”Klang 
Hansson”.

Som eksempel kan nevnes linja NUCH 

Klang
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Brändas 10. hare. På en jakttur høsten 2004.

Faksimile:
"Gösta Westerlund 
(till höger) och 
Martin Johansson 
med Drivas valpkull. 
Det är på ett bräde 
fler dunkerstövare 
än vad som 
inregistrerades 
i hela landet i 1977."



Rambo 22539/87 til Dyste – NUCH NJCH 
Tanja 00168/90 til Dyste og Raya 00774/94 
til Engen, som har vært en god avlshund. 
Det går også ei linje fra Klang Hansson til 
NJCH Klang II 02345/97 Kristiansen, som 
igjen har gitt bra avkom. Det må ikke minst 
nevnes at Klang Hansson ligger like bak de 
gode hundene til Morten Gaathaug – her 
kan nevnes NUCH NJCH Janka 00228/88, 
NUCH NJCH RR Tyra 26167/90 og NUCH 
NJCH Ronja 01402/95. 

Rex 23886/84 til Aune, som var far til 
Morten Gåthaugs berømte Janka, var etter 
Klang Hansson. Så var NUCH NJCH Klang 
II til Havdal kullbror til Rex, og far til Birger 
og Arne Steens NUCH Rusken 25653/87, 
som også var en meget god nedarver.  

Til slutt kan nevnes at det går en linje til-
bake til Klang Hansson hos Vanja 21690/96 
til Røthe, som har gitt en rekke jaktpremi-
erte avkom med forskjellige hannhunder.

Som vi ser, har Hans-Eric Hansson ingen 
grunn til å være beskjeden. Nå er han ingen 
ungdom lenger, men han går fortsatt på jakt, 
og Påskriket vil ønske ham ennå mange 
gode år i skogen med hundene sine.

                                                            
       *Edsbyn ligger langt inne i Sverige 
omtrent på høyde med Kongsvinger, og 
veien dit kan skisseres slik: Kongsvinger – 
Torsby – Malung – Mora – Falun – Edsbyn.

** Vindeln ligger nær Botniska Viken, 
noen mil nord-vest for Umeå.
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Faksimile:
"En exponent för den trevliga 
harlekinfärgen som är vanlig hos 
dunkerstövaren. Det här är Tina 
- den av Drivas valpar som Martin 
Johansson behållit för egen del."


