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Vedlegg 1 til Årsmøte 2010 i Sør-Fron 

Lundehunden i media 

 

14. april 2010 på ”Lundkommardagen” på Lovund kunne vi se lundehunden Emil og 

eieren Stine Arnesen fra Tromsø, i barne-TV-programmet ”Dyrevenn” på NRK super. 

Stine og Emil gjorde en kjempeflott innsats og det var virkelig god reklame for rasen. 

6. mai 2010 sto det en liten epistel om hundetellingen i nettavisen Itromso.no med 

overskriften ”Teller lundehunder”. I Harstad Tidenes nettavis sto hele 

pressemeldingen med bilde av Maahornet’s Ura, ”Norges eldste hund”, med 

overskriften ”Lundehunder overvåkes”. Fotograf: Roar Torsteinsen. 7.mai 2010 

hadde NKK lagt ut link til pressemeldingen i Harstad Tidene fra sin hjemmeside.  

I Hundesport 6-7/2010 sto pressemeldingen ”Bestanden av norsk lundehund må 

overvåkes” med et bilde av fire lundehunder tatt på Hankø. Fotograf: Vibeke Brath. 

Og i ”Aktivitetskalenderen” sto et stykke om lundehundhelgen i Rogaland 2010 med 

årsmøte, spesialutstillingen og oppdretterseminaret. 

I juni 2010 hadde klubbens leder og avlsråd kontakt med John Gates (både pr e-post 

og telefon) fra tv kanalen Animal Planet. De ville lage et tv program om Norsk 

lundehund i forbindelse med deres TV-program ”DOGS 101”. 

I lokalavisa Sør-Trøndelag har et bilde av lundisan fra Lundefoxen og/eller 
Vollakloa vært vist i lokalavisa så og si hver måned siden desember 2009. 
Konkurransen om månedens bilde har vist at de liker de hundebildene som blir 
innsendt, og fotograf og eier er May Elisabeth Lernæs Selbekk (Lundefoxen) og 
Dagrunn Mæhlen (Vollakloa) har vært ivrige innsendere. 

I juni/juli 2010 har det vært en presentasjon av lundehunden på Discovery Channel. 

I Hundesport 8/2010 sto det en artikkel ført i pennen av styrets leder og Dagrunn 
Mæhlen, med overskrift ”Norsk lundehund som ettersøkshund”. Bilde av 
ettersøkshunden Arna. Fotograf: Dagrun Mæhlen. 

I brosyren fra NKK angående et undervisningsopplegg for 3.klasse er Norsk 
lundehund tatt med som en av de norske rasene. Skoleopplegget ble utgitt i august 
2010. 

I en fellesbrosjyre via Grenseløs fisketurisme, står det om lundehundene på 
Haustreis Gård. Denne brosjyren blir delt ut på Villmarksmessen på Lillestrøm, 
Sundsvall i Sverige og i Frankrike. 

2. juli 2010 ble et 5 minutter langt innslag vist på tysk Internett-TV (Gassi-TV) fra et 
lundehundtreff i Tyskland. 



Vedlegg 1, Årsmelding 2010 for Norsk Lundehund klubb 2 

17. september 2010 skrev den kvenske avisen ”Ruijala Kaiku” om hundetellingen vi 
hadde i 2009. Liisa Koivulehto, redaktør i avisen, hadde oversatt den til kvensk. 
Fotograf: Roar Torsteinsen. 

21.september 2010 var det en artikkel i avisa “Tromsø” om lundehundtreffet for eiere 
fra Troms og Finnmark. Treffet ble holdt i Sørreisa. Fotograf: Frida Evenseth. Tekst: 
Merete Evenseth. 

24.september 2010 var nesten hele baksiden av lokalavisen “iBalsfjord” preget av et 
stort bilde tatt på lundehundtreffet i Troms 18.september. Tekst: Merete Evenseth. 
Fotograf: Frida Evenseth 

I Hundesport 9/2010 sto det en artikkel om “Våre eldste lundehunder i Norge” med 
bilde av Maahornets Ura og Lundi på 14 og 10 år. Fotograf: Roar Torsteinsen. Tekst: 
Merete Evenseth. 

27. september 2010. På NRKs radioprogram “Norgesglasset” ble Lundehunden 
nevnt under programmet om utryddningstruede norske raser. NKK er bekymret for 
utviklingen og da spesielt for de norske harehundrasene.  

3. oktober 2010 sendte NRK1 programmet “Der ingen skulle tru at nokon kunne bu”. 
Programmet var viet til Værøy og sjokoladefabrikken, og opptaket ble gjort under vårt 
Værøytreff 2009. Lundehunden fikk 3-4 minutter i programmet, og Elin Strand med 
Rosa fikk vist lundehundens anatomi. 

18. oktober 2010 på nettavisen itromso.no kunne man se bilde av lundehunden 
Bessie fra Harstad med eier, fra hundeutstillingen 16. oktober 2010. Overskrift: 
“Firbente deltakere”. 

Oktoberbildet i avisen Sør-Trøndelag. Bildet av Beyla ble kåret til månedens bilde i 
avisen. Fotograf: Dagrun Mæhlen. 

23. november 2010 kunne man lese i HiO-avisen Journalen (www.journalen.hio.no) 
om de norske hunderasene som skulle samles på Dogs4all på Lillestrøm 27.- 28. 
november 2010. Bilde av lundehunden Benoni. Fotograf: Magnus Enger/Elin Strand. 

I Hundesport 11-12/2010 er det skrevet litt om Lundehunden under overskriften 
“Vern om de norske rasene” Tekst: Siv Sandø, medlem av NKKs hovedstyre. 

I samme nummer har klubben sendt inn en julehilsen med henvisning til 
hjemmesiden vår og telefonnummer til valpeformidleren. 

I desemberutgaven av et dyreblad fra Israel fikk Norsk lundehund hele 4 sider i 
bladet samt 10 bilder av noen av de norske hundene. Innsendere av bilder var 
Dagrunn Mæhlen, Gerd Haugen, Anneli Rosenberg, Magnus Enger, Elin Strand og 
Merete Evenseth. Alle disse fikk tilsendt bladet i posten. Flott reportasje og reklame 
for rasen, men ingen av oss kan hebraisk, så vi vet ikke hva som står skrevet i 
artikkelen. 

http://www.journalen.hio.no/
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På Luciadagen 13.desember kunne man se bilde av lundehunden Freidig under 
“Leserbilder” i lokalavisa Tromsø. Bildet hadde teksten ”Hundekos. Freidig koser seg 
ute i vinterværet”. Fotograf: Maria Elisabeth Hansen. 

I ukebladet Hjemmet 1/2011 kunne man lese en liten artikkel om Norsk Lundehund. 
Den tok for seg hundens opprinnelse, anatomiske særtrekk, pels, levealder, helse og 
hvem rasen passer for. I artikkelen er det også bilde av to lundehunder. 

I Hundesport 1/2011 var lundehunden Birk med eier Geir Morten Jansberg avbildet 
under raseparaden fra Dogs4all under artikkelen ”Arktisk sus over Lillestrøm”. 

I tillegg hadde leder sendt inn noen ord om rasekompendiet med bilde av forsiden av 
kompendiet. Dette sto under siden spalten “Norgespoten”, og hadde overskriften 
“Nytt rasekompendie for Norsk Lundehund”. 

I forbindelse med at Norsk lundehund ble godkjent som rase i USA 1. januar 
2011 hadde magasinet AKC Gazette (USAs kennelklubb-blad) en stor reportasje i 
februarnummeret 2011 om lundehunden. Artikkelen gikk over seks sider, samt side 
3, og hele forsiden ble prydet av Lina Urdalsdatter (eiere: Elin Strand/Magnus Enger). 
Fotografer: Magnus Enger, Elin Strand, Anneli Rosenberg og Christen Lang. 

I Hundesport  2/2011 sto det en stor reportasje om rasen vår under temaet ”Kampen 
for de norske rasene”. Tre sider var viet til oss med overskriften “Norsk lundehund – 
verdt å ta vare på”. Dette var i penn av avlsrådet. Fotografer: Dagrun Mælen, 
Christen Lang og Ingvild Svorkmo Espelien. 

www.rasehund.no Avlsrådet og klubbens leder har vært med på å veilede og rette 
opp faktafeil til siden om Norsk Lundehund.  

http://www.rasehund.no/

