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Søndag 3. mai

Ordstyrer: Rita H. Daverdin

KL. 10:00 – 12:00 Oppsummering gårsdagens debatt NLK, avlsrådet
Presentasjon av veileder for IL-syke hunder NLK, avlsrådet

Presentasjon av arbeidsgruppens arbeid NLK, arbeids-
gruppe foring

Erfaringsutveksling omkring IL hos Norsk Lundehund Alle 

12:00 - 13:00 LUNSJ

13:00 - 14:00 Evaluering og avslutning

Seminaret vil bli avholdt på Vidaråsen Landsby, 
Andedu kommune: http://vidarasen.camphill.no/
hvordan-finne-fram/  

Det er reservert rom for deltakerne på Vidar åsen.  
Der er det 21 senger i dobbeltrom og flersengsrom.  

Vi har også mulighet for å leie rom på Spiren Foss-
nes, hvor det er 23 senger i dobbeltrom og fler-

sengsrom.  Det er ca 15 min kjøring mellom de to 
stedene.

Det blir også mulighet for å parkere bobil på Vidar-
åsen, men uten strømtilkobling.

NB: Det er ikke tillatt med hund innendørs hverken 
på Vidaråsen eller på Spiren Fossnes. Utendørs må 
hunder holdes i bånd på om råde  ne.

Seminarpakke for medlemmer begge dager
(inkludert påmeldingsavgift, overnatting, bespisning, forfrisk-
ninger, sosialt samvær) 

kr. 1000,- 
En ekstra natt (fra fredag) kr. 250,- 

Seminarpakke for medlemmer kun lørdag
(inkludert lunsj og påmeldingsavgift) 

kr. 500,- 

Seminarpakke for ikke-medlemmer lørdag
(inkludert lunsj og påmeldingsavgift)

kr. 1000,- 

Bindende påmelding innen 10. april 2015 til:
Tove Strandmoe på e-post: strandmoe@online.no eller tlf 908 54 654 

Ved påmelding får du oppgitt klubbens kontonummer og beløp. Så snart seminar-
avgiften er betalt inn på klubbens konto sender du beskjed til Tove Strandmoe og får 
bekreftelse på din påmelding. Merk innbetalingen «seminar».

Bindende påmelding kan refunderes ved sykdom.

PRISER

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Klubbens har avsatt midler til reisestøtte.  Du kan 
søke om reisestøtte ved å sende e-post til: styret@
lundehund.no eller brev til Norsk  Lundehund Klubb 

v/Rita H. Daverdin,  Hyllanv. 2, 7517 Hell. Dette 
gjelder kun klubbens medlemmer.

REISESTØTTE

PÅMELDING

INVITASJON TIL SEMINAR OM
IL HOS NORSK LUNDEHUND

IL er et stort problem hos rasen, og et tema vi 
som raseklubb har ekstra fokus på.

Vi har invitert Dr. vet Pia Svedberg, Sverige, til 
å holde innledningsforedrag om IL. Hun har 
nylig publisert et større arbeid hvor lidelsen 
beskrives i detalj (Svensk  Veterinär tidning nr 
7 2014).  

Videre har vi invitert Dr. vet Ellen Skancke, 
Norges Veterinærhøgskole, til å holde et fore-
drag om sammenhengen mellom IL og andre 
sykdommer.

For å belyse hvordan en praktiserende veter-
i nær ser symptomer på IL og hvilke tiltak som 
er adekvate, vil vi invitere en  veterinær som er 
kjent med rasen.

Et viktig tema er hvordan hundene bør stelles 
og fores når de er syke med IL, og dette vil to 
av klubbens egne medlemmer, Turid Helfjord 
og Sigrunn Rytter, belyse.

Seminaret er åpent for ikke-medlemmer 
første dag (lørdag), andre dag er forbeholdt 
medlemmene i Norsk Lundehund Klubb.

Lørdag 2. mai
Ordstyrer: Rita H. Daverdin

FOREDRAG KL. 1000-1300
10:00 - 10:15 Velkommen til seminar NLKs styre
10:15 – 11:00 Kongenital intestinal lymfangiektasi (IL) hos hund  Veterinær Pia Svedberg
11:15 – 11:45 IL og sammenhengen med andre lidelser hos lunde-

hund Dr. vet Ellen Skancke

12:00 - 12:10 PAUSE

12:10 – 12:30 IL sett fra en praktiserende veterinærs ståsted, diag-
nose og behandling Veterinær

12:40 – 13:00 Foring og stell av hund med akutt IL NLK, Turid Helfjord og 
Sigrunn Rytter

13:00-14:00 LUNSJ

PANELDEBATT KL. 14:00 – 17:00

Paneldebatten vil være et forum for å stille spørsmål til foredragsholderne, og ta 
opp ulike diskusjonstema knyttet til IL.
Panelet vil bestå av:

- Foredragsholderne
- En representant for eierne som ikke sitter i klubbens organer
- En representant for NLKs avlsråd
- En representant for NKK

19:00 SOSIALT SAMVÆR PÅ VIDARÅSEN

PROGRAM FOR HELGEN

Styret i Norsk Lundehund Klubb vil med dette invitere alle interesserte til seminar 
om IL (intestinal lymfangiektasi) hos Norsk Lundehund. 


