
Tilleggsinformasjon: 

Alle enheter (enkeltpersoner eller familier) vil 

få en Velkomstpakke ved registrering på 

Skoleplassen/ campingen når de ankommer 

Værøy. Velkomstpakken vil inneholde 

oppdatert informasjon om treffet, deltagerliste, 

a jourført program, deltagergave og annen 

aktuell informasjon. 

Treffavgift til å dekke utgifter er kr. 250,- pr. 

enhet/ familie 

Treffkomiteen oppretter en campingplass ved 

skolen. Deltagere med telt, campingvogn og 

bobiler vil få anvist plass. Vi får benytte dusj og 

toalett på skolen, og det vil bli mulighet for å 

koble på strøm for lading av batteri. Det vil 

koste kr. 100,- pr natt for campingvogner og 

bobiler og kr. 50,- for telt.  

Vi oppfordrer de som skal reise til Værøy som 

ikke skal bo på Skoleplassen / campingen til å 

ta kontakt med kulturkontoret på Værøy om 

overnattings-plass. Tlf. Værøy kommune  76 

05 15 00. 

 

 
Lundehundvalp på tur til Måstad                       
Foto: Gunn Tove Ormset 

 

 

 

 

 

 

På vei til Måstad - Foto: Gunn Tove Ormset 
 

 

  

 

NORSK LUNDEHUND 

KLUBB  

50 ÅR 2012  

VÆRØYTREFF MED 

SPESIALUTSTILLING 
 

 

Norsk lundehund klubb ønsker 

alle vel møtt på Værøy   

25. – 29. juli 2012! 

 

 

Med hilsen  

Værøy-komiteen  

Karen Elise Dahlmo (leder) 

Merete Evenseth 

Berit Martinussen 

Nils Kristian Ellingsen  

 Håkon Fagertun. 

varoy@lundehund.no  

mailto:varoy@lundehund.no


Foreløpig program  

(med forbehold om endringer) 

Onsdag 25.juli 

 Registrering på campingplassen, onsdag 25.juli fra 
kl 10.00 – 23.00 

 Tildeling av plass på campingen for vogner, bobiler 
og telt. 

 13.00 Åpning på Idrettshuset ved leder av 

Værøykomiteen, Karen Elise Dahlmo og 
kulturkonsulenten på Værøy. Mini konsert med 
Værøy mannskor. 

 Kafé arr. Fiskarkvinnelaget.  

 14.30 Oppstilling til prosesjon /lundehund tog ned 
til Idrettsplassen. Vi stiller opp etter avdelinger, 
regioner og andre nasjoner. Skilt/faner blir delt ut. 
Ta med flagg  

 15.30 Fellesfotografering på Idrettsplassen. 

 18.00 Hundeaktiviteter: ringtrening, agility, spor, 
Lundehund race, Freestyle. 

 Visning av de gamle filmene av lundehunden/ livet 
i Måstad 

 Fra kl 20.00 Sosialt samvær/ Pub på 
campingplassen. 

 Lansering av boken om lundehunden ved Ingvild 
Espelien. 

 Foredrag ved Roar Torsteinsen “Turen til Måstad” 

 Presentasjon av våre utenlandske klubber som er 
tilstedet. 

Torsdag 26.juli 

 Fottur på egen hånd til bygda Måstad eller andre 
turer på øya  

 Båttur tur/retur Måstad: må bestilles (gjøres på 
påmeldings skjema) og betales selv direkte til 
båtfører. 

 Hundeaktiviteter: ringtrening, agility, spor, 
Lundehund race, Freestyle. 

 Visning av de gamle filmene av lundehunden/ livet 
i Måstad 

 18.00 Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb. Alle er 
velkommen, men kun medlemmer av NLK har 
stemmerett. 

 Fra kl 20.00 Sosialt samvær/ Pub på 
campingplassen. 

 Presentasjon av det nye styret i NLK og andre 
tillitsvalgte som er tilstedet. 

Fredag 27.juli 

 Fottur på egen hånd til bygda Måstad eller andre 
turer på øya 

 Båttur tur/retur Måstad: må bestilles (gjøres på 
påmeldings skjema) og betales selv direkte til 
båtfører. 

 Hundeaktiviteter: ringtrening, agility, spor, 
lundehundrace, freestyle. 

 Visning av de gamle filmene av lundehunden / livet 
i Måstad 

 Kl. 18.00Konsert med et nordnorsk fyrverkeri av en 
felespiller, Susanne Lundeng i Værøy kirke. 

 Fra kl 20.00 Sosialt samvær/ Pub på 
campingplassen. 

 Lansering av klubbens database. Ansvarlig Marc 
Daverdin 

Lørdag 28.juli 

 Kl 10.00 Spesialutstilling for Norsk Lundehund 
med stort cert. 

 Dommere: Per Harald Nymark og Eli Marie Klepp. 

 20.00 Festmiddag med oppsummering av dagens 
utstilling av dommerne. 

Søndag 29.juli 

 Opprydning. 

 Ca. kl 12.00 Felles grill lunsj og evaluering. 

 Oppsummering og evaluering av treffet. Trekning 
av lotteri. 

 Avreise etter hvert som fergene går enten til Bodø 
eller Lofoten. 

Andre aktiviteter som er planlagt 

 Skinntrykk med lundehundmotiv 

 Smiing v/ Jon Dahlmo 

 

 

 

Lotteri 

Også denne gangen har vi et stort lotteri som vi både 

selger lodd rundt omkring i landet og på nettet. Det blir 

mange flotte gevinster.  Vi oppfordrer deltagerne til å ta 

med tombolagevinster. 

Lundebua  

Etableres på skolen med en del nye produkter, samt 

spesielle jubileumsprodukter. 

Overnatting: 

Følgende overnattingsplasser er tillatt for hunder: 

 Campingen ved skolen. Pris pr. Natt: bobil/ 
caravan kr. 100,- Telt kr. 50,- 

 Fiskarheimen Havly, Stamsund, tlf. 76095258 

 Værøy Gamle prestegård v/ Hege Sørli. Tlf. 760 
95411.  www.prestegarden.no 

 Sjybrygga v/ Vidar Andreassen, 23 sengeplasser. 
http://www.sjybrygga.com. E-mail 
vandrea@online.no 

 Gammeltelegrafen v Hilde Røstgård tlf. 97042982. 
25 sengeplasser E-mail stoha@online.no 

Ferga: 

Vi jobber med saken om å få lagt ekstraturer innom 

Værøy både fra Bodø og Moskenes. Vi oppfordrer folk 

til å følge med på nettsida til Norsk Lundehund klubb 

Reservasjon av plass http://www.torghattennord.no. 

Photo: Bjørn K. Hansen 
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