
                                                                                                

Årsmøte og samling i Dunker-ringen 2014 
 
Dunker-ringen ønsker alle velkommen til sin samling og årsmøte 2014 på Honne Hotell og 
Konferansesenter på Biri i forbindelse med Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) og 
Vestoppland HHK’s dobbeltutstilling 21. og 22. juni 2014. NHKF feirer i 2014 sitt 60 – års 
jubileum, og har invitert alle raseringene tilsluttet forbundet til et gigantisk treff på Biri. 
Arrangementet arrangeres i samarbeid med Vestoppland HHK, og det deles ut Stor – CERT 
begge dager.  
Ved årets samling er det lagt opp til årsmøteutstilling ved NHKF’s utstilling, mønstring og 
årsmøte lørdag 21.06.14, og Vestoppland HHK’s utstilling søndag 22.06.14. 
Vestoppland HHK arrangerer for øvrig Dunker-pokalen 2014, så støtt opp om 
arrangementene begge dager. 
 
Dunker-ringen har reservert overnatting på Honne. Bestilling av overnatting skjer til  
Vegar Sølvsberg, 958 03 628, eller Heidi Sageng, 412 09 109  
Honne ligger ca 20 km nord for Gjøvik, og kun et steinkast fra Biri Travbane. 
 
Frist for bestilling er den 01. juni 2014, men ta kontakt så raskt som mulig.  
Her gjelder prinsippet «Førstemann til mølla». 
Pris for overnatting inkl. grillbufe og frokost fre. – søn., kr. 1595,- pr person i dobbeltrom. 
Tillegg for enkeltrom kr. 150,-. Pris grillbufe lørdag kr. 350,- for de som ikke overnatter. 
 
Program for årets harehund begivenhet på Biri: 
 
Fredag 20. juni 2014 
NHKF’s jubileumsmiddag (se annonse i Harehunden) 

 
Lørdag 21. juni 2014 
Kl. 09.00:  
Utstilling NHKF, Biri Travbane. Dommer for Dunker: Per Harald Sivesind.  
Påmelding til NHKF via web eller manuell til:  
Norske Harehundklubbers Forbund, Svanvikvn. 342, 3739 SKIEN 
e-post: amarita@live.no mob.tlf. 952 38 208 

Påmeldingsfrist 31. mai 2014, utvidet web frist 07. juni 2014 

Kl. 16.00:  
Mønstring og premieutdeling av Dunkere fra følgende kategorier: 
- Nye jaktprøvepremierte Dunkere 2013/2014. 
- Diplom til nye jaktchampioner 2013/2014. 
- Diplom til oppdretter, tispe- og hannhundeier med flest avkom på jaktprøve 2013/2014. 
- Beste Dunker under DM i hvert distrikt 2013. 
- Beste Dunker ved Damekampen 2012 og 2013 
- Deltagere, og vinner av Debutantmesterskapet 2013. 
- Presentasjon av Dunkere som deltok på rasemesterskapet ”Dunkerpokalen” i 2013. 
- Utdeling av premie til Dunkeren som deltok under Europapokalkonkurransen 2013. 
- Dunkere deltagere på NM 2013, og utdeling av ”jaktpokalen” til beste Dunker under NM. 
- Kåring av ungdomsprisen, samt årets Dunkere og årets Dunkere under 3 år 2013. 
 
Kl. 18.00: Årsmøte i Dunker-ringen (se innkalling), samt info fra avlsrådet. 
 
Ca. kl. 20.00: Grillbufe og sosial samling utover kvelden. 
 
 



                                                                                                

Søndag 22. juni 2014 
Kl. 09.00:  
Utstilling Vestoppland HHK, Biri Travbane. Dommer for Dunker: John Smedbakken.  
Påmelding til Vestoppland HHK via web eller manuell til:  
Vestoppland HHK, Postboks 36, 2838 SNERTINGDAL 
e-post: jansnorre@live.no mob.tlf. 473 75 369 

Påmeldingsfrist 01. juni 2014, utvidet web frist 08. juni 2014 

Årsmøteutstillingen avvikles ved NHKF’s utstilling lørdag, og vandrepremien  
’’Dunkerfatet av 2008’’ tildeles BIR Dunker lørdag. Flotte håndmalte fat til beste jaktpremierte  
Dunker og beste avls- og oppdretterklasse Dunker lørdag. 
 
I tillegg trekker Dunker-ringen ut en Garmin Hundepeil på et tilfeldig katalognr. blant de  
Dunkere som stiller begge dager på utstillingene. Vi oppfordrer derfor alle til å melde på  
hunden begge dager, og vise frem den flotte rasen vår.  
Garmin peileren har alle Dunkere like god mulighet til å vinne, uansett premiegrad på  
utstillingen. 
Dunker-ringen sponser dessuten alle dunkereiere som stiller på sin aller første utstilling med  
kr.50,- dersom de stiller begge dager. De som ønsker refusjonen kontakter Dunker-ringen’s  
kasserer Erland Moe. 
 
 
Samtlige hunder skal etter klokka 23.00 være forsvarlig tatt hånd om, og være i bil 
eller inne rommet. 
Vel møtt til ei trivelig helg St.Hans helg på Honne og Biri sammen med to og firbeinte venner, 
og meld hunden på utstillingene begge dager! La oss gjøre dette til en fest! 


