
Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 21. Mars 2011 på 

skype kl. 19-21 

 

Til stede: Merete Evenseth, Jan H. Opsanger, Olav Runde, Maren 

Espelien, Sigrun Rytter. 

Forfall: Kristin Killi.  

Gjennomgang av referatet fra15.02. 2011 

Til INFO: 

Sak 71/2010 Brev til NKK ang bekymringsmelding fra klubben. 

Purrebrev ang møte sendt 14 feb. Svar mottatt 17. februar om at denne saken skulle 
opp på neste HS møte uken etter. Styret har enda ikke hørt noe. Ny purring sendt i 
dag 21.03. fra avlsrådet v/Christen Lang. 

( Melding fra NKK v/ Espen Engh kommet 23.03, hvor det refereres fra siste HS-møte 
som ønsker møte med representanter fra raseklubbene for norsk lundehund, norsk 
buhund og norsk elghund sort. Disse rasene har også synkende registreringstall og 
kan være truet. Derfor ønskes disse med i arbeidet som tidligere er startet opp med 
de norske harehund-rasene.) 

Sak 83/2010 Innkjøp av server og tilleggsutstyr til databasen som 
Marc Daverdin holder på med. 

Kristin har sendt epost til Marc. Nærmere redegjørelse for hvordan databasen kan 
brukes og utgiftene med den vil komme på neste styremøte i slutten av april. 

Sak 84/2010 Domenenavnet lundehund.cc 

Domenenavnet www.lundehund.cc er nå forandret fra "standard" til "active business 

domain". Det betyr at vi kan beholde dette ett år eller to til, til en 3.del av prisen. 

Vevsjefen ønsker at vi i alle fall har det ett år til. 

Dette domenenavnet brukes ikke aktivt lenger, men gir henvisning til nåværende 

nettsted for klubben. 

Sak 85/2010 Opprydding for tilgang til kontoen vår i DNB 

Leder har fått beskjed fra DNB bank om at den bærbare kortautomaten vi skal få låne 

til Spesialen 2011 og Værøytreffet 2012, skal kunne brukes av utenlandske kort- 

brukere. De skal oppjustere den til oss, før disse to datoene. 

 

http://www.lundehund.cc/


Sak 87/2010 Pristilbud på trykking av medlemsbladet. 

Pristilbud er også sendt til et trykkeri i Bodø og NTNU trykk i Trondheim, men vi har 
ikke fått noe tilbakemelding fra dem. Trykkeriet i Tromsø kunne ikke komme med et 
godtagbart fargetrykk. NTNU trykk var det trykkeriet som trykte Rasekompendiet. 

Brev mottatt 14.februar fra tyske Birgitte Rittweger. 

Svarbrev sendt til den tyske klubben 6.3.2011 på engelsk, der vi ønsker dem 
velkommen og håper på et godt samarbeid. 

 
Sak 89/2010 Innkommet post. 
 
E-post fra Dansk dommer. 
 
Lige en lille hilsen med en forsinket tak for det fine kompendium, I sendte til mig 

sidste år. Jeg har læst det med stor interesse – sikke fantastiske billeder. 

Og jeg må komplimentere jer for det flotte avlsarbejde. De første Lundehunde jeg så i 

begyndelsen af 80´erne var meget ”varierede” og tænder var ikke noget man talte 

om.Jeg husker, at de ”gamle” norske dommere (som ikke er længere) ikke var udelt 

begejstrede for racen.  

Vi planlægger at tage på ferie til Nordkap de 2 sidste uger i juni 2012, så måske jeg 

der kan få se Lundehunden i sit rette element?  

Mange hilsner 

Marianne Baden. 

 

Takkekort for blomsterbuketten, fra Sofie Schønheyder i anledning Svein 

Schønheyders bortgang. 

 

NKK- Høringsrutiner- HS – sak nr 41/1 

Klubben har mottatt “Høringsrutiner for NKK”, vedtatt av NKKs Hovedstyre på dets 
møte nr. 2/11, avholdt 24.02.11. 

Fra NKK- HS-sak 51/11 - Vedtak i saken om mulig samarbeid med kommersielle 

hundeskoler 

I sitt møte 24/2-11, vedtok Hovedstyret på bakgrunn av signalene fra våre regioner 
og klubber, at det ikke skal inngås noen form for sentral samarbeidsavtale med 
hundeskolene.  



Dersom klubbene ønsker å inngå samarbeid med kommersielle hundeskoler på lokalt 
plan nivå er det åpning for det, men det vil da ikke innebære noen form for 
godkjenning av den konkrete skolens faglige kvalitet fra NKKs side.  
 

Sak 90/2010 Offentlig gjøring av Årets Hund 

Mange synes det er for lenge å vente med offentlig gjøringen av årets hund helt til 

Årsmøte. Før var Årsmøte i februar / mars og da var det “rett” tid. I 2009 ble det 

bestemt å flytte årsmøte til Spesialen på sommerstid, og dermed bør vi vel 

offentliggjøre resultatene før. Styret valgte å offentliggjøre resultatene i første nr av 

Lundehund-nytt. 

Sak 91/2010 Hundelivsmessen 2011 på Hellerudsletta. 

Skal vi melde oss på eller skal vi satse alt på Dogs4all? 

Erfaringer fra de siste fire årene med Hundelivsmessa gjør at vi velger å ikke delta på 

denne i år. Det har blitt mer og mer ”salgsmesse” og raseklubber har kommet i 

bakgrunnen. Forrige år deltok så få raseklubber at det ikke ble avholdt raseparade 

heller. I tillegg er denne messa nær opp mot Dogs4all i tid og det blir fort litt hektisk å 

skaffe folk og hunder til begge arrangementene. Det synes bedre for NLK å nå 

potensielle lundehund entusiaster på Dogs4all og vi satser på denne. 

Sak 92/2010 Innhente “Årsreferat” fra  alle gruppene i klubben 

Kort tilbakemelding fra lundehund kontaktene ønskes, samt Årsmelding fra de tre 

avdelingene, Nordland, Trønderlag og Rogaland. Også ønskelig med litt 

tilbakemeldinger fra hjemmesiden, Lundehund-nytt, valpeformidler, Bok prosjektet og 

Avlsrådet, hvordan året 2010 har vært innenfor hver gruppe. Skal brukes i Klubbens 

Årsmelding, og er svært nyttig informasjon for å vise at Norsk Lundehund klubb er en 

aktiv klubb, når vi skal søke økonomisk støtte og i et historisk perspektiv. 

Sak 93/2010 Innsamling av premier til 50 års lotteriet. 

Lotterigevinster avbildes og legges ut på nett.  

Geir M Jansberg har i forbindelse med bestilling av glasspremier fra Magnor til de 

neste to spesialutstillingene våre fått en stor glassbolle i mønster ”Geilo” som gevinst.  

Vi mottar gjerne flere lotterigevinster. 

Sak 94/2010 Bør vi ha en “purre” ringing til fjord årets medlemmer? 

Har fått tilbakemelding fra redaktøren av Lundehund-nytt at da hun skulle ta ut 

adresselisten til betalte medlemmer for 2011, så var den gått drastisk ned fra 

desember 2010. 



Vi har opplevd før at medlemmer har falt ut av medlemslisten vår, og dermed ikke får 

Lundehund-nytt. 

Regning for årets kontingent kommer sammen med desembernummeret av 

Hundesport. Erfaringsmessig vet vi at denne fort kan forsvinne i julestria. NKK sender 

ut purring i februar, men har noen ”falt ut” av lista er jo dette synd. Det kan være 

aktuelt å la kontaktpersonene for de forskjellige regionene ta kontakt for å høre om 

det er spesielle forhold som gjør at vi mister medlemmer. Leder sender ut ringeliste i 

forbindelse med utsending av hundelister i begynnelsen av april. 

Sak 95/2010 Regnskapet fra februar 

Regnskapet ser foreløpig greit ut. Nærmere redegjørelse kommer når regnskapet for 

året avsluttes 31.03. og vi avholder det ”fysiske” styremøtet i slutten av april. Det 

ønskes eget regnskapskapittel for bokprosjektet. 

Forhåndssalg på boka er nylig lagt ut på nettet og fristen for dette er dermed satt til 

01.05.11. 

Sak 96/2010 Årets hund 2011 

Unni Hofstad har sagt seg villig til å holde orden på og samle poeng og titler ett år til. 

 

Sak 97/2010 Utenlandske oversettelser av Rasekompendiet. 

Det har dukket opp en tysk og en nederlandsk oversettelse av det nye 

Rasekompendiet. Dette er noe som styret eller avlsrådet ikke har kjennskap til eller 

har gitt tillatelse til. Spørsmålet er: Hva gjør vi med dette? 

Foreløpig undersøkes kvaliteten av oversettelsene og en vurderer å ta kontakt med 

opphavsmennene. 

Det er også mulig en kan gjøre som noen andre raseklubber, legge rasekompendiet 

ut på hjemmesida med kopisperre.  

Følges opp ved neste styremøte. 

 

Eventuelt 

Jan vil si noe om valpepris diskusjonen, som har vært på epost i det siste. 

Forslaget om å anbefale valpeprisen økt til 12.000 kr var i første omgang tenkt som 

en mulig oppmuntring til at oppdrettere skal sette på flere kull med muligens litt 

økonomisk gevinst og flere valper skal bli registrert. Det var vel først og fremst det 

norske markedet vi hadde i tankene. 



Samtidig er det helt klart at vi juridisk sett aldri kan gjøre annet enn å anbefale. 

Oppdretters vare er det bare han/hun selv som kan sette den endelige prisen på. 

Vi setter pris på at oppdrettere også utenlands er lojale og prøver å følge det norske 

prisnivået. Det er ikke ønskelig med for stort prisgap mellom en norsk og en 

utenlandsk produsert lundehundvalp. Samtidig er økonomien som kjent litt forskjellig i 

forskjellige land og dette kan gi prisvariasjoner. 

 

 

                 Sigrun Rytter (sekretær) 


