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Emil, Mia og Belle Gunnes

Dunker-ringen har jobbet målbevisst 
for å fremme dunkeren gjennom 25 år.
I denne utgaven av Påskriket får du en 
grundig dekning av jubileumssamlingen på 
Viubråtan i juni.
Neste år kommer Dunker-ringens 25-års 
jubileumsberetning.
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En av hannhund-valpene (6,5 uker gammel) i kullet til Kristian 
Haugom, etter N UCH N JCH AB Olaf og N UCH Siri,
som Ole Anders Haugom skriver om lengre bak i bladet.

 // GJENNOM fOtOLINSA

fOrSIdE: «SENdEr Et kOSELIG SOMMErbILdE frA 2010. på bILdEt Er EMIL OG MIA tOrMuNdSEN StøLE 
SAMMEN MEd vårt NyE håp bELLE GuNNES. vI GLEdEr OSS ALLE tIL SAMLINGEN på vIubråtAN. 
bELLE GuNNES Er EttEr ASkA tIL JON kr. AAS OG pErrO tIL GJEMS.»
MEd vENNLIG hILSEN StEINAr tOrMuNdSEN StøLE

fOtO PER HARALD SIVESIND
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51 personer tegnet sitt medlemskap ved stift-
elsesmøtet i 1986, og pr. 31.12.2010 har 
ringen 703 betalende medlemmer. Jeg vil rette 
en stor takk til Dunker-ringens tidligere for-
menn, styremedlemmer, avlsråd, utstillings- og 
prøvedeltagere, samt alle øvrige ildsjeler og den 
jevne harejeger som har jobbet målbevisst for  
å fremme dunkeren igjennom mange år. Jeg 
skal heller ikke glemme å takke NKK, som  
de senere årene har vært sitt ansvar bevisst,  
og jobbet for å promotere og fremme alle de  
7 norske hunderasene.

Årsmøtet og 25-års jubileumssamling ble i 
2011 avholdt på Viubråtan ved Harestua 
11.-12.06.2011. Ringen ble som tidligere 
nevnt stiftet på Bogstad ifm. Norsk HK’s 
utstilling, og det ble derfor naturlig for oss 
å forespørre Norsk HK også i jubileumsåret 
2011. Norsk HK stilte velvillig opp, og la 
rammene for arrangementet til rette for oss. 
Vi retter en takk til Norsk HK og Nittedal 
& Hakadal SJFF med Dag Inge Bjørkevoll 
i spissen for å legge forholdene til rette for 
jubileumssamlinga. Styret mottok noen nega-
tive tilbakemeldinger vedrørende manglende 
standard og fasiliteter, blant annet for barn 
og familier på Viubråtan. Styret tar dette til 
etterretning og ser at det burde vært informert 
tydeligere om stedets standard. Styret har også 
mottatt mange positive tilbakemeldinger etter 
samlinga, og vi håper det generelle inntrykket 
blant deltagerne er at jubileumssamlinga 2011 

var vellykket. Et fyldigere referat fra samlinga 
finnes litt lenger ut i bladet.

Dunkerhistorien starter med kaptein Wilhelm 
Conrad Dunker (1807-1860) som drev opp-
drett av harehunder. I 1826 fikk Dunker sin 
berømte droplete hund Alarm. Alarm’s mor 
var ei grå marmorert tispe, og Alarm’s far 
var Jacob Krefting’s berømte Hvide Musik. 
Etterkommerne av hundene til kaptein 
Dunker ble det etter hvert mange av, og de 
hadde et godt ord på seg for sine utmerkede 
jaktegenskaper. 

Sang, med stambok nr.1 som levde i 1860-
70 årene, hadde Dunkers Alarm som tippol-
defar, men også innslag av skotske beagler på 
farssiden.

I 1888 fikk Anton Poulsson sin Ring med 
stambok nr. 10. Ring ble en viktig hund i 
oppbyggingen av dunkerrasen. Ring var en 
sterkbygd, utmerket hund både når det gjaldt 
eksteriør og jaktegenskaper. Ring ble paret 
med sin datter Klinge 6 ganger for å befeste 
typepreget enda sterkere, og disse valpene 
ble plassert hos slekt og nære bekjente av 
Poulsson. En annen hund som også fikk stor 
betydning for senere dunkeravl, var Feiom 
med stambok nr. 432 til A. Gullowsen. Feiom 
og Klinge 13 til Poulsson var søskenbarn, og 
de aller fleste senere dunkere kan føres tilbake 
til disse hundene.

 // tEkSt PER HARALD SIVESIND, FORmANN

Formannen har ordet
Først av alt vil jeg gratulere alle dunkerentusiaster med Dunker-
ringens 25 års jubileum i år. Dunker-ringen ble som kjent stiftet 
på Bogstad 26.04.1986, og har jobbet målbevisst for å fremme 
dunkeren gjennom 25 år. 
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 fOrMANNEN hAr OrdEt \\

Standarden for Dunker ble sammen med 
Hygen formelt opprettet av “Specialklub for 
Norske Harehunde” i klubbens stiftelsesår 
1902. De norske harehundene ble da i 1902 
delt i to raser, Dunkers og Hygens rase, 
bestemt ut i fra type og farge. De ble oppkalt 
etter oppdretterne kaptein Wilhelm Conrad 
Dunker, som hadde avlet frem  “dunkertypen”, 
og prokurator Hans Fredrik Hygen som hadde 
avlet frem rød/hvite hunder. Den tredje norske 
harehunden, Haldenstøver, har også eksistert 
siden 1800-tallet, men standarden ble ikke 
godkjent før i 1952. 

Målsettingen dunkerfolket satte seg i be-
gynnelsen av 1900-tallet, var å befeste og 
videreutvikle de beste egenskapene i den gamle 

norske harehundstammen. De ønsket en 
robust brukshund med et rolig og behersket 
gemytt. Dette kom også tydelig frem i stan-
darden, der de beskrev en tydelig rektangulær, 
middels stor og kraftig hund. Dunkeren skulle 
ha solide, senesterke bein, og ha et stritt hår-
lag. Hodet skulle være tørt og litt langstrakt, 
med mørke, rolige øyne med et alvorlig 
uttrykk. Det samme som vi kjenner igjen i 
dagens standard.

Det er etterkommerne etter disse hundene 
dunkerfolket ønsket å jobbe for i 1986 ved 
etableringen av Dunker-ringen. Fra å være 
den suverent ledende harehundrasen i Norge 
til frem mot 1970-tallet, hadde dunkeren 
begynt å tape terreng. Manglende engasje-

Per Harald sammen med Klinge II og Snotra.
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ment for rasen blant de etablerte klubber 
og forbund medførte dannelsen av Dunker-
ringen. Vi har planlagt et ekstranummer av 
Påskriket våren 2012, og fyldigere historikk 
om rasen, Dunker-ringen og jubileumsåret 
2011 vil komme i dette jubileumsnummeret 
av Påskriket.

Dunkeren beviste igjen forrige sesong at den er 
en utmerket jakthund. 34 nye hunder ble jakt-
prøvepremiert, og med en premieringsprosent 
på nær 75% både i ÅP og EP på nærmere 200 
starter er det et kvalitetsstempel for rasen.  
7 nye norske jakt-championer, og 1 Nordisk 
jaktchampion fikk vi også forrige sesong.

I følge registreringstallene fra NKK, ble det 
kun registrert 416 langbeinte harehunder i 
2010. Dette er et skremmende lavt antall, 
og er ikke mer samlet enn det ble registrert 
dunkere alene på 1980-tallet. 124 av 416 reg-
istrerte i 2010 var dunkere. Andelen registrerte 
dunkere blant de langbeinte harehundene er 
gledelig nok stigende, og dunkeren har gledelig 
nok mer enn 30% av total antallet de 3 siste 
årene.

Årsakene til de lave registreringstallene 
består nok av flere sammensatte momenter. 
Ulv er helt klart en årsak i mange områder. 
Lav harebestand og stor rådyrbestand er årsak 
i andre områder, og registreringstallene for 
Beagle og Drever er økende. Vi konkurrerer 
mot et mangfold av aktiviteter på øvrige are-
naer. Det skal heller ikke stikkes under en 
stol at vi harejegere blir sett på som en sære-
gen og litt lukket gruppe for utenforstående. 
Desto viktigere er det derfor å synligjøre oss, 
og vise oss frem på andre arenaer enn vi van-
ligvis gjør, for å tiltrekke oss nye harejegere. 
Vi forvalter en gammel harehundrase og en 
norsk kulturarv, og vi må sammen jobbe for 
å promotere rasen både for nye og etablerte 
harejegere. NKK har fortsatt gratis påmeld-
ing til sine utstillinger for de norske hare-
hundrasene. Jeg vil oppfordre til at langt flere 
stiller sine hunder ved NKK’s utstillinger. Ved 

å synliggjøre oss på større utstillinger, treffer vi 
et langt større publikum enn vi ellers vil gjøre. 
Vi må vise oss frem og vise at vi eksisterer. Ta 
også med ungdom, venner og bekjente ut på 
harejakt. Om hver og en av oss klarer å få rek-
ruttert en ny harejeger, er dette et potensiale 
på over 700 nye harejegere, og med andre ord 
700 nye valpekjøpere.

Valpemarkedet er utrolig tregt i år. I skrivende 
stund er det født 124 valper fordelt på 14 
kull i 2011, og ca. halvparten er fortsatt ledig. 
Senest for 2 år siden var 150 valper solgt i 
perioden mellom januar og august. Vi trenger 
fortsatt å produsere valper for å beholde bred-
den i rasen, og oppfordrer fortsatt oppdrettere 
til å ha kull på tispene sine. Rekruttering er og 
blir et nøkkelord i alt vi jobber med.

NKK ble stiftet 24.01.1898. Dannelsen av 
mange nye raser medførte et behov for å stam-
bokføre hunder og hunderaser, i begynnelsen 
i all hovedsak jakthunder, samt å arrangere 
utstillinger og jaktprøver. Styret ser frem mot 
samlinga i 2012, hvor vår årsmøteutstilling 
skal avholdes ved NKK’s utstilling i Drammen 
03.06.2012. Prosjektet Norsk Harejakt og 
NKK vil invitere alle raseringer, harehund-
klubber og NHKF til en stormønstring av 
harehunder i Drammen i 2012. Lykkes det 
å samle 100 dunkere, og 250 harehunder 
totalt ved NKK Drammen, vil det vekke stor 
oppmerksomhet i hele hundenorge. NKK-
utstillinga i Drammen avholdes på Bergskog 
Idrettsanlegg (ved Drammen travbane) som 
er en romslig arena, og er lett tilgjengelig 
nordfra via Hokksund, og sørfra via E18. 
Vår samarbeidende klubb i 2012 og 2013 er 
Buskerud HHK, som også vil arrangere utstill-
ing 02.06.2012. Alt vil bli lagt til rette for en 
dobbeltutstilling og mønstring.

Høsten 2010 ble Dunker-ringen invitert til 
å delta med hunder i reklamefilmen til NKK 
ifm. søknaden til Europavinner utstillingen i 
2015. Vi svarte positivt på henvendelsen, men 

 // fOrMANNEN hAr OrdEt
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hørte ikke noe på over et halvt år. I slutten 
av mai ble vi kontaktet med forespørsel om å 
stille til filming 3 dager senere. Ikke helt lett å 
finne frem til dunkere med “lydighetsmerke” 
på så kort tid, men vi kontaktet Ingeborg W. 
Vilming som stilte velvillig opp med to dun-
kere. Det skal bli spennende å se sluttproduk-
tet, og regner med at to droplete dunkere vil 
være lett synlige blant de øvrige hundene. Vi 
takker Ingeborg for at hun kunne stille opp på 
kort varsel, og at hun har lært hundene mer 
enn å jage hare.

16.06.2011 ble Stortinget enige om et rovdyr-
forlik, og omsider er nødvergerett for hundene 
våre innført. Dette alene løser ikke problemet 
i ulveområdene, men er et viktig grep og 
gjør at vi kan forsvare hundene våre ved et 
direkte angrep uten å gjøre oss til lovbrytere. 

Bestandsmål for bjørn ble vedtatt, men be- 
standsmål for ulv ble utsatt til 2013. Det 
er gitt signaler om at også grenseulvene 
nå skal telles med i bestandstellingene. 
Bestandsmålene for ulv skal utredes i sammen 
med Sverige.

Det nærmer seg de Nordiske Jakt- & 
Fiskedagene i Elverum i august. Vi vil også i 
år være representert med stand på Prestøya, og 
ønsker alle velkommen innom for en dunker-
prat.

Til slutt vi jeg ønske dere alle en fortsatt god 
jubileumssommer! 
Den 21.08. nærmer seg med stormskritt, 
og Dunker-pokalen 2011 vil bli avholdt på 
Viubråtan 02.-03.12.2011 med terreng rundt 
om i Nordmarka, så hold hunden i form frem 
mot jaktprøvesesongen! God sommer!

Glimt fra jubileumssamling på Viubråtan
Nm-DELTAGERE

3 av 4 Nm deltagere var møtt frem til mønstringa.
Fra venstre vinner av Jaktpokalen N UCH N JCH NV-08 Rex og Arve Holmen, i midten N UCH N JCH NV-10 Stolt og Jon 
Atle Berger, til høyre N JCH Slengslias måffelåffen og Per magne Rønning.

En fyldig jubileumsberetning kommer våren 2012!
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Dunkerentusiaster fra Troms i nord til 
Kristiansand i sør, og Voss i vest tok turen til 
Viubråtan. Store nedbørsmengder fredag med-
førte flom i Østerdalen og Gudbrandsdalen, 
og både RV3 og E6 ble stengt. Noen måtte 
dessverre gjøre vendereis, men mange klarte 
å finne frem til farbare veier. Værgudene var 
snille med oss, og sørget for oppholdsvær 
under utstillinga lørdag, og klemte til med sol 
og sommervarme under mønstringa søndag. 
Styret hadde invitert adm. dir. i NKK Espen 
Engh og Hundesport til jubileumssamlinga. 
Espen Engh takket for invitasjonen, men var 
dessverre booket til et annet arrangement 
denne helgen og kunne derfor ikke komme. 
Hundesport varslet sin ankomst, og stilte med 
en journalist lørdag som overvar utstillinga og 
årsmøte. Artikkel fra samlinga kommer trolig  
i september utgaven av Hundesport.

Lørdagen startet med utstilling kl. 09.00. Lars 
Omdal sto for bedømmelsen av 58 påmeldte 
dunkere, pluss 2 oppdretterklasser og 2 avls-
klasser. Ringsekretær var Heidi Sageng, og 
skriver Arild Nygård. Mange flotte dunkere 
ble stilt på utstillingen, og spesielt tispeklas-
sene var av meget god kvalitet ved vår jubi-
leumsutstilling. 

2 hannhunder og 10 tisper ble tildelt CK.
BIR ble NO46455/09 NORDV-10 
NORDJV-10 Gjermaa’s Idunn til Sigmund 
Johansen, utmerket handlet av Irene Johansen. 
Idunn ble også beste jaktprøvepremierte dunk-
er, og ble tildelt Dunker-ringen’s fat for dette. 

Hun vant i tillegg til et napp i Dunkerfatet av 
2008, også en flott premie gitt av Finskstøver-
foreningen Norge til vårt 25-års jubileum. 
BIM ble 15328/04 N UCH N JCH Warg til 
Nils Asbjørn og Svein Sunde.

Beste oppdretterklasse med HP ble kennel 
Gjermaa til Irene og Sigmund Johansen.
Nr. 2 med HP ble Dyste dunkerne fra Magne 
Kr. Dyste.  
24476/05 N JCH Gaia til Sigmund Johansen 
og 11333/06 N UCH N JCH AB Olaf til 
Arne H. Bakkestuen var påmeldt i avlsklasse. 
Beste avlsklasse ble vanskelig for dommer 
Lars Omdal å avgjøre da Gaia og AB Olaf 
stilte med de samme flotte avkommene. Det 
endte med at dommeren kåret begge klassene 
til vinnere. Begge ble naturlig nok tildelt HP. 

11333/06 N UCH N JCH AB Olaf til Arne 
H. Bakkestuen ble 2. BHK.
04660/07 N SE UCH N JCH Klinge II til 
Per Harald Sivesind ble 2. BTK.
S21286/2009 Nemi til Elisabeth Asbølmo 
Amundsen ble 3. BTK, og
11334/06 N UCH N JCH NV-08-09 AB 
Ottine til Arne H. Bakkestuen ble 4.BTK.
I tillegg ble Dd Tinka/Ottosen, Gjermaa’s 
Mira/Brokerud, Gjermaa’s Lissi/Bredesen, 
Klinge/Røsland, Klinge/Pedersen og Snotra av 
Kampenhaug/Sivesind tildelt CK.
Vi gratulerer vinnere og øvrige deltagere.

25-års jubileumssamling på Viubråtan

 // tEkSt PER HARALD SIVESIND

Vår 25-års jubileumssamling og årsmøte ble avholdt på Viubråtan 
ved Harestua 11.-12. juni 2011. Teknisk arrangør og tilrettelegger 
var Norsk HK i samarbeid med Nittedal & Hakadal SJFF. 
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Undertegnede ønsket 74 stemmeberettigede 
velkommen da årsmøtet ble åpnet i en fullpak-
ket spisesal i hovedbygningen på Viubråtan 
kl. 17.00, og gav først et kort historisk til-
bakeblikk fra dunkeren og ringens historie før 
årsmøtet ble formelt satt. Spesielt hyggelig var 
det at alle ringens 3 gjenlevende æresmedlem-
mer Arne Andersen, Olav Haga og Hallvard 
Hegna, samt alle ringens 6 formenn igjen-
nom tidene var representert ved årsmøte. Per 
Briskodden ble valgt til ordstyrer, og årsmøte 
ble gjennomført på en meget ryddig måte.
Kvelden ble avsluttet ved peisestua med grill-
ing, loddsalg og et hyggelig sosialt samvær 
med god stemning.

Søndagsprogrammet startet kl.10.00 med et 
meget lærerikt og utmerket foredrag om helse, 
genetikk og forskning av professor Frode 
Lingaas ved Norges Veterinærhøgskole. Mange 
sto tidlig opp for å få med seg dette, og det 
syntes som temaene engasjerte tilhørerne og at 
de fikk et godt utbytte av dette.

Kl.12.00 var det duket for valpeshow. 6 hun-
der ble påmeldt for bedømmelse av Sigmund 
Johansen i klassen 6-9 mnd. Ingen valper 
var påmeldt i klassen 4-6 mnd. BIR valp ble 
NO31422/11 Cora til Rune Solvang. Beste 
hannhund ble NO60014/10 Sundtoppen’s 
Heiko til Bjørn Moen, handlet av Harry 
Myhre.

Ca 45 jaktprøvepremierte dunkere var 
anmeldt til mønstring og fotografering som 
startet kl.14.00. Seansen startet med tidligere 
jaktprøvepremierte dunkere, og 14 tidligere 
jaktprøvepremierte dunkere var møtt frem. Vi 
fortsatte med nye jaktprøvepremierte fra siste 
sesong, og nye jaktchampioner som ble tildelt 
Dunker-ringen’s diplom. 

I avlskåringene ble kennel Tortåsen til Ola A. 
og Jakob O. Holsing tildelt diplom for opp-
dretter med flest jaktprøvestartende hunder. 
De er også eier av tispa Tortåsen’s Ronja, som 

også denne sesongen ble den tispa med flest 
jaktprøvestartende avkom. Hero til Marius 
Lundby ble tildelt diplom for hannhund med 
flest jaktprøvestartende avkom.

Mønstringa fortsatte med fremvisning av del-
tagere på Dunkerpokalen 2010, og vinneren 
N JCH Bs-Ma-Rita til Birger Steen og Tore 
Hellingsrud.

Europapokaldeltager N JCH Balder til Rune 
Arstein er nå avlivet og var derfor naturlig nok 
ikke tilstede.
3 av 4 NM deltagere ble fremvist. N UCH 
N JCH NV-08 Rex til Arve Holmen som var 
beste dunker under NM i 2010 med en 12. 
plass, fikk et napp i Jaktpokalen og får beholde 
denne på peishylla frem til neste samling.
Mønstringa ble avsluttet med kåringen av 
Årets Dunker under 3 år, og Årets Dunker 
2010. N JCH Gjermaa’s Toya til Øystein 
Kvisler ble tildelt skjold og diplom for Årets 
Dunker under 3 år 2010 med 70 poeng. 
Årets Dunker 2010 ble i år som i fjor, N JCH 
Slengslia’s Måffelåffen til Per Magne Rønning 
med 90 poeng. Det er for øvrig 6. året på rad, 
og 9. gang totalt sett, Per Magne drar i land 
tittelen Årets Dunker, og kan henge nok et 
skjold og diplom på veggen. I tillegg har han 
flere Årets Dunker unghund / under 3 år. Det 
er bare å ta av seg hatten for disse prestasjo-
nene. Vi gratulerer Øystein og Per Magne med 
vinnerne, samt de øvrige med innsatsen. 
Se for øvrig komplette lister for Årets 
Dunkere/unghunder 2010 på s. 24.

Dunker-ringen’s styre vil med dette få takke 
alle fremmøtte, deltagere, Norsk HK og 
Nittedal & Hakadal SJFF, Frode Lingaas, samt 
dommer Lars Omdal for ei vellykket  
jubileumssamling med mange flotte dunkere 
og dunkerentusiaster representert! 



ÅRETS DUNKER UNDER 3 ÅR 2010 08491/08 N JCH Gjermaa's Toya. Eier: Øystein Kvisler. Foto: Richard m. Hansen.

ÅRETS DUNKER 2010 00664/08 N JCH Slengslia's måffelåffen. Eier: Per magne Rønning. Foto: Richard m. Hansen
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 GLIMt frA JubILEuMSSAMLINGA \\

Vinner Valpeshow: BIR valp NO31422/11 Cora til Rune Solvang. Foto: Richard m. Hansen.

Vinner av dunkerpokal 2010: 04764/06 N JCH BS mA-Rita. Eier: Birger Steen og Tore Hellingsrud. Foto: Richard m Hansen.
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 // EM I SvEItS

Vinnere avls- og oppdretteklasse.
Fra venstre: Gjermaa`s AB Conradine / Bakkestuen, Gjermaa`s Lissi / Bredesen og Lundberg, AB Olaf  / Bakkestuen, 
Gaia / Johansen, Gjermaa`s Idunn / Johansen, Gjermaa`s mira / Brokerud. Foto: Ricard m Hansen.

Beste dunker under Nm 2010 og vinner av Jaktpokalen 20086/04 N UCH N JCH NV-08 Rex, eier Arve Holmen. 
Foto: Richard m. Hansen.
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Vinnere av avlskåringene 2010. 
Hannhund N JCH RR Hero og 
marius Lundby ble sammen med
Kennel Tortåsen og N JCH 
Tortåsens Ronja til Ola A. og 
Jakob O. Holsing, henholdsvis 
hannhund, oppdretter og tispe 
med flest jaktprøvestartende 
avkom sesongen 2010/11.
Foto: Richard m. Hansen.

NY JCH 17370/06 
N UCH N JCH Tea
Eier: Helge og Frode mølland.
Foto: Richard m. Hansen

 GLIMt frA JubILEuMSSAMLINGA \\



Exc CHK 1CHKK CK 1BHK BIm N UCH N JCH Warg 15328/04. Eier: Svein og Nils Asbjørn Sunde. 
Foto: Richard m. Hansen.

Exc BK 1BKK CK CERT 1BTK BIR NORDV-10 NORDJV-10 Gjermaa`s Idunn NO46544/09. Eier: Sigmund A Johansen, 
handlet av Irene H Johansen. Foto: Richard m. Hansen.
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Kvinneandelen øker!
Vi samlet et knippe av de jentene som var på treffet på Viubråtan under Dunkersamlinga, med egen/familiens hund.
Fra venstre Elin Dugstad (Voss), Linda Persson med datteren (Rena), Wenche Sivesind (Bøverbru), Irene Høyem 
Johansen (Gjerdrum), Anne mathisen (Vestskogen), og enda var det flere. En flott bukett som bidrar til det gode miljø.
Foto: Arne Bakkestuen

Dunkerringens æres-
medlemmer var tilstede 
på 25 års-jubileet til 
Dunkerringen, her i en 
herlig diskusjon om 
Dunker naturligvis: «Alle» 
kjenner Olav Haga, Arne 
Andersen og Halvard 
Hegna. Alle er passert 
80, men ser du det, - det 
er ikke bare Dunkeren 
som er frisk og sterk!
Foto: Arne Bakkestuen

 GLIMt frA JubILEuMSSAMLINGA \\
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Nye jaktprøvepremierte 2010/2011
rEG.Nr. tIttEL NAvN EIEr 
NO31597/10  Dd Rap magne Kr. Dyste 
NO60140/09  Tortåsen`s Zenta Knut Homdrom  
NO60138/09  Tortåsen`s Samba Arne Dalmo  
NO58773/09  Tarja Lars Holen 
NO58770/09  Janka Tonje og morten Gaathaug 
NO58680/09  Urmi Inge Lufall  
NO53464/09 RR Slengslias Heija  Lars-Arild Risholt 
NO46544/09 NORDJV-10 NORDV-10 Gjermaa`s Idunn Sigmund A Johansen 
NO46543/09  Gjermaa`s AB Conradine Arne H. Bakkestuen 
NO46538/09  Gjermaa`s Glenn morten marka  
NO38963/09  Ab Birk Xeophon  Geir Richard Nilssen 
NO35653/09  Slengslias Streif  Dag Ivar Borg 
21777/08  Bs - Ylva Gunnar Johansen 
21776/08  Bs - Pola Knut Hjellum  
21771/08  Bs - Atlas Dagfinn Saur 
21769/08  Bs - Sikker Hans Petter Enger 
20726/08  Tronfjellet`s monty Bård Ølstøren 
16723/08  Turi Syvert Eppeland  
16711/08  Bs - Topsi Birger Steen 
15426/08  Streif  Ørjan Renbjør  
14945/08  Harerabbens Stella Bjørn Kluftødegård 
27996/07  Nalli Bjørn melsnes  
17097/07  BS Peik Roy Tveit 
10759/07  Bd-Balto Truls Westersund  
09737/07  Aggi Ansgar Vatland 
08459/07  Lr Ulla Kronstad, Tormod 
00352/07  Lussi metin Turkay  
11338/06  AB Heidi Jon O & Jan S Landgraff   
09641/06  Klinge Simen Pedersen 
09158/06  Tortåsen`s Susi Øystein Solhaug 
20369/05  Karo Geir Arne Ottosen 
15807/05  Ab Kvikk Einar Skøyenengen 
07071/05  Romsjøens Jakken Olav Åsvang 
08739/04  Ab Zorro  Jørn Hogne Andersen 

Nye norske jaktchampioner 2010/2011
rEG.Nr. tIttEL NAvN EIEr 
08491/08 N JCH Gjermaa`s Toya Øystein Kvisler 
X-02753/08 N JCH Tortåsen`s Valborg Hans Chr. Hauge 
00712/08 N JCH Petra Stig Sundtveten  
17370/06 N UCH N JCH Tea Frode mølland  
11333/06 N UCH N JCH AB Olaf  Arne H. Bakkestuen 
24468/05 N UCH N JCH Uno Helge Stikbakke  
15213/03 N UCH N JCH L.R Frøya Bjørnar Dale 
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 rESuLtAtEr 2010/2011  \\

Ny Fin JCH 2010/2011
rEG.Nr. tIttEL NAvN EIEr 
12295/03 NORD JCH RR Stella Øystein Kvisler 

Årets dunker under 3 år
Nr. rEG.Nr. NAvN EIEr pOENG rESuLtAt 
1 08491/08 N JCH Gjermaa’s Toya Øystein Kvisler 70 1x1.EP 1x2.EP 1x1.ÅP 1x3.ÅP
2 NO46543/09 Gjermaa’s AB Conradine Arne H. Bakkestuen 70 2x2.EP 2x1.ÅP
3 NO46544/09 NORDJV-10 NORDV-10 Sigmund Johansen 67 1x1.EP 2x1.ÅP 1xBIR
  Gjermaa’s Idunn 
4 15737/08 Freia marius Lundby 60 1x1.EP 1x2.EP 1x1.ÅP
5 NO60140/09 Tortåsen’s Zenta Knut Homdrom 54 2x1.ÅP 2x2.ÅP

Årets dunker 2010
Nr. rEG.Nr. NAvN EIEr pOENG rESuLtAt 
1 00664/08 N JCH Slengslia’s måffelåffen Per magne Rønning 90 2x1.EP 2x2.EP 
2 08491/08 N JCH Gjermaa’s Toya Øystein Kvisler 70 1x1.EP 1x2.EP 1x1.ÅP 1x3. ÅP
3 NO46543/09 Gjermaa’s AB Conradine Arne H. Bakkestuen 70 2x2.EP 2x1.ÅP 
4 NO46544/09 NORDJV-10 NORDV-10 Sigmund Johansen 67 1x1.EP 2x1.ÅP 1xBIR
  Gjermaa’s Idunn  
5 00660/08 N SE UCH N JCH RR Simen Are melfald 67 1x1.EP 2x1.ÅP 1xBIR
  Slengslia’s Kaiser  

Årets dunker under 3 år 2010.
Fra venstre: Nr. 1 N JCH Gjermaa's Toya og Øystein Kvisler. Nr. 2 Gjermaa's AB Conradine og Arne H. Bakkestuen.
Nr. 3 NORDV-10 NORDJV-10 Gjermaa's Idunn til Sigmund Johansen vist av Irene Johansen. Nr. 4 marius Lundby, uten 
Freia som er hjemme. Foto: Richard m. Hansen.

(Bilde side 37)



påskriket nr. 45, juli 201148

 // tEkSt STEINAR JOHNSEN fOtO PRIVAT

Ragnar var på vei til skolen - det var vel i 11 års-alderen. 
Det var nysnø og Ragnar fikk se ferske haraspor 

et sted haran hadde hoppet av veien og opp i skogen. 
Ragnar tenkte på dissa spora hele skoledagen. 

Ragnar og Bobben
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Ragnar er født på denna plassen.
Han fikk tidlig interesse for harajakt og han 
har mange jaktminner fra barndomstida. Som 
5-åring sto han hjemme i gangen og grein, når 
han ikke fikk bli med far på harajakt, så da 
fikk han jo snart være med. Som 8-åring fikk 
han lov til å skyte sin første hare. Riktignok lå 
haran på bosoa, men det var stort for en gutt-
unge allikevel. Far has Ragnar hadde nok sagt 
det litt på ert, at han kunne få skyte haran, for 
han trudde nok ikke at Ragnar tørte å fyre av 
den store magasinhagla. Men haran blei skutt 
sjøl om kjakan blei litt blå. 

Så var det en dag Ragnar husker godt, han var 
på vei til skolen, det var vel i 11 års-alderen. 
Det var nysnø og han fikk se ferske haraspor 
et sted haran hadde hoppet av veien og opp 
i skogen. Ragnar tenkte på dissa spora hele 
skoledagen. Så fort han kom seg himmat, 
dro’n bort til onkelen sin og fikk låne hara-
bikkja hans, en dunker, og uten å spørre noen 
tok han med seg hagla til far sin. Dunker’n 
blei sleppt på haraspora og klarte seg selv. 
Etter en stund gikk losen oppe i skauen. Etter 
en runde ville haran ned på veien igjen, og der 
sto Ragnar klar med svartkruttpatroner. Det 

smalt, røyk og slo i skuldra, men haran blei 
liggende i vegen.

Da han kom hjem med haran, stolt som 
bara det, fikk han ei skyllebøtte ta far sin.
Ikke for det at han hadde lånt hagla uten lov, 
men fordi far hass trudde at også denna haran 
var skutt på bosoa. Det er ikke slik harajegere 
skal skyte hara. Ragnar ga seg ikke før far hass 
blei med ned og fikk se jaget og hadde fått 
hele historia. 

Far til Ragnar het Martin og var en ivrig 
jeger. Det var lite hara på denne tida, så det 
blei endel revejakt. Ragnar husker tilfeller av 
at revelosen gikk rett ut av terrenget tidlig 
på dagen og far hass venta hele dagen i gum-
mistøvler og vindjakke. Det endte som oftest 
med at reven blei skutt hvis den først fant det 
for godt å komme seg på hjemtrakter før det 
blei mørkt.

Fra han var 15 år fikk Ragnar være med far sin 
og onkel Gunnar på harajakt. De lå i ei koie 
på Bjønnsåsen i Styggberget.

Det gikk mye i blandinghunder den gang 
sier Ragnar, mye schweiser og dunker.
Spesielt husker Ragnar en hund som het Pan, 

Profilen: 
Ragnar Hagelund
På veien mellom Årnes og Sørum ligger det ei veisløyfe oppe  
i skauen som heter Tømmerlenna. Halvveis inn på denne sløyfa, 
på en plass helt i skaukanten, ligger det et tun med røde  
velstelte hus. Her bor Ragnar Hagelund sammen med Ragnhild 
Kristiansen. Ute i hundegården står dunkeren Prins og på andre 
siden av veien går hestene til Ragnar.
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