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Årsmøte og samling 2017 
 
Dunker-ringen arrangerer i 2017 sin samling og årsmøte på Maurvangen i vakre 
Sjodalen, Vågå kommune, 3. og 4. juni. Arrangementet skjer i samarbeid med 
Vestoppland Harehundklubb. Mønstringer av hunder og møtene, deriblant Dunker-
ringens årsmøte 2017, holdes lørdag, mens Vestoppland Harehundklubbs utstilling 
arrangeres søndag.          
             
Lørdag 3. juni        

 
 

Fra kl. 10.00:  Filming og fotografering av jaktpremierte dunkere. 
 
Alle jaktpremierte dunkere inviteres til samlinga for å bli fotografert og filmet. 
Materialet vil bli brukt som dokumentasjon over dagens rasesituasjon og i 
markedsføringen av rasen i tiden fremover. Vi håper at flest mulig av de jaktpremierte 
dunkerne kommer til å være tilstede. Det blir utarbeidet en katalog over de 
deltagende hundene. Pga. våre forberedelser må vi ha påmelding til denne delen av 
samlingen. Send hundens navn og reg.nummer, samt eiers navn og adresser 
(telefonnummer og mailadresse) i mail til Asle Aspelien:  asle@aspelien.no   
Påmeldingsfrist til filming og fotografering er 10. mai. 
Vi oppfordrer til ankomst Maurvangen i løpet av fredag 2. juni, siden vi må starte så 
tidlig som kl. 10.00 lørdag formiddag. 
 

 
Fra kl. 12.00:  Mønstring og premieutdeling av dunkere 
 
- Nye jaktprøvepremierte dunkere 2016/2017.    
- Diplom til nye jaktchampioner 2016/2017. 
- Diplom til oppdretter, tispe- og hannhundeier med flest avkom på jaktprøve   
  2016/2017.     
- Beste dunker under DM i hvert distrikt 2016. 
- Beste dunker ved to utgaver av damekampen 2016. 
- Deltagere, og vinner av debutantmesterskapet 2016. 
- Presentasjon av dunkere som deltok på rasemesterskapet ”Dunkerpokalen” 2016. 
- Utdeling av premie til dunkeren som deltok under Europapokalkonkurransen 2016. 
- Utdeling av premie til dunkeren som deltok under Nordisk Mesterskap 2016. 
- Dunkerdeltagere på NM 2016, og utdeling av ”Jaktpokalen” til beste dunker under 
  NM. 
- Kåring av ungdomsprisen, samt årets dunkere og årets dunkere under 3 år  
  2016/17. 
 
Det oppfordres sterkt til at disse dunkerne er tilstede og fremvises under 
mønstringen, og at de meldes på til filming og fotografering. Se foran! 
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Det vil bli trukket ut flere attraktive deltagerpremier blant alle som stiller på 
mønstringen og til fotografering/filming. 

Vi minner om at innmelding av resultater til de ulike kåringene, f.eks. årets dunker, 
årets dunker under 3 år og ungdomsprisen, må meldes inn til styret på mail 
dunkerringen@gmail.com innen 1. april. Oversikt over statuttene for disse kåringene 
finner du på www.dunkerringen.org 

 

Fra kl. 16.00: Årsmøte i Dunker-ringen og informasjon fra avlsrådet 
Se egen innkalling med styrets forslag til dagsorden. 
 

 
Fra ca. kl. 19.00: Middag og sosialt samvær. 
Vertskapet på Maurvangen tilrettelegger og selger grillmat. I tillegg kan det velges fra 
en à la carte-meny. 
 
 
 

Søndag 4. juni 
 

Vestoppland Harehundklubbs utstilling  
Dommer for Dunker: Elisabeth A. Moseby 
Dommer øvrige raser: Jan S. Rennesund 
 
Vandrepremien ’’Dunkerfatet av 2008’’ tildeles BIR dunker på utstillingen. 
Flotte håndmalte fat til utstillingens beste jaktpremierte dunker og beste avls- og 
oppdretterklasse for rasen. 

Påmelding til utstillingen skjer på NKKs webløsning. Gå inn på  www.nkk.no og 
videre inn på «Min side». 

Påmeldingsfrist på weben er 19. mai. Manuell påmeldingsfrist er 12. mai. 

Kontaktperson i Vestoppland HK er Anne Røise, Rosenvoldvegen 1, 2825 Gjøvik.     

Tlf.: 92 85 31 21 E-post:  fenja@live.no 

Mer informasjon om utstillingen finnes i annonsen på Vestoppland Harehundklubbs 
hjemmeside:  www.vhhk.no  

Vi oppfordrer sterkt til at dunkereierne melder på sine hunder til utstillingen! 

Det blir uttrekkspremier blant alle dunkere som deltar. 

 

mailto:dunkerringen@gmail.com
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Om Maurvangen og bestilling av overnatting 

 

Maurvangen Camping ligger ved fylkesvei 51 mellom Randsverk og Valdresflya i 
Vågå kommune. Plassen er nærmeste nabo til elva Sjoa og Jotunheimen 
Nasjonalpark. I tillegg til en stor og romslig camping med god «boltreplass», er det 
alle fasiliteter som trengs for både kortvarige og lengre opphold. Det er 26 
utleiehytter, og meget god plass for camping. Du finner mer info på 
www.maurvangen.no  
Dunkerfolket oppfordres til å være tidlig ute med å bestille plass! Kontaktadresser er: 
Telefon 61 23 89 22 
E-post post@maurvangen.no  
  
Du må selv bestille overnatting direkte til Maurvangen! 
 
Dersom hyttene fylles opp, blir det overnattingsmuligheter også i nabolaget 
(Bessheim). 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ytterligere informasjon 

Det vil bli muligheter for å kjøpe effekter fra Dunker-ringens salgsbod under hele 
samlingen. 

Følg med på Dunker-ringens hjemmeside for ytterligere og oppdatert informasjon om 
samlingen og årsmøtet utover ettervinteren og våren. 

www.dunkerringen.org 

 

Velkommen til Maurvangen 3. og 4. juni! 

Med hilsen 

Styret i Dunker-ringen 

 

 

http://www.maurvangen.no/
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