Deltagelse

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:13

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.

Alltid
Alltid

Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse

0 medlemmer og 1 gjest er inne på dette forumet.

Er det for få som stiller ut hundene sine?

Sider: [1]
Tittel

Startet av

Agility

Irene Stølan

5

2550

23.03. 2011 13:57
av Irene Stølan

Dog4all og raseparaden

Dagrunn
Mæhlen

0

1766

20.11. 2010 09:24
av Dagrunn Mæhlen

Spørsmål om påmelding til utstilling

Cemilie

4

1428

24.10. 2010 22:20
av Cemilie

Dogs4all - Nordisk vinner 2010 - 27-28/11.2010

Cemilie

5

1470

13.10. 2010 00:27
av Monica

Tenk en lundehund har oppnådd Best in show

Merete
Evenseth

5

1409

06.09. 2010 21:52
av Cemilie

WDS 2010 i Herning

Estrid Heldager

2

1223

08.06. 2010 11:23
av Torild

Spesialutstillingen på Værøy 2009

Merete
Evenseth

0

1423

04.06. 2009 12:50
av Merete Evenseth

NKK Harstad 2009

Vofsi

1

1378

06.04. 2009 19:17
av Torild

Hamar 2008

Torild

5

1905

19.11. 2008 07:42
av Dagrunn Mæhlen

Orklahallen 8.11-9.11.08

Dagrunn
Mæhlen

7

1936

10.11. 2008 17:26
av Elin Strand

WW-08 Stockholm

SkollFreke

6

2573

17.07. 2008 13:09
av Torild

SSUK World Circuit, Almare-Stäket, 5.7.2008

SkollFreke

0

1197

05.07. 2008 16:37
av SkollFreke

World Dog Show + Circuit utstillingene i
Stockholm « 1 2 »

Gunn Tove

17

3637

25.06. 2008 20:53
av Torild

NKK Kristiansand

Annette

4

3135

27.04. 2006 20:32
av Annette

Eneste lundehund på exporama

Ingerid
Margrete
Klaveness

2

2389

15.04. 2006 12:36
av Torild

Utstilling

Gunn Tove

3

2697

15.05. 2005 20:34
av philo

http://www.lundehund.no/forum/index.php?board=7.0[16/02/2015 22:12:21]

Svar Visninger Nyeste innlegg

Deltagelse

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse
Emne du har postet til

Steng emne

Vanlig emne

Prioritert emne

Aktivt emne (minst 5 svar)

=> Deltagelse
Gå til: =>
Deltagelse

Veldig aktivt emne (minst 10 svar)

Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

http://www.lundehund.no/forum/index.php?board=7.0[16/02/2015 22:12:21]

 


OK

Agility
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Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:13
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Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: Agility

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Irene Stølan
Nybegynner
Innlegg: 8

Emne: Agility (Lest 2551 ganger)
Sv: Agility

« Svar #5 på: 23.03. 2011 13:57 »

Moelv gikk kjempe bra!
Det ble 2 DISK, men var kjempe fornøyd med løpene hennes. Det var 2 fine baner, dommere var Lars
Bang (som også skal dømme i Sparebanken Møre Arena, Ålesund www.smhk.org ), og David Powel, som
også hadde flotte baner, men noe vannskeligere.
Åpen klasse banen var det mye som vi ikke har trent inne enda, men alltids gøy å prøve seg :)
Gleder meg masse til neste konkurranse. Blir gøyt på vår/sommeren nå hvor vi skal prøve oss på både
lag-konkurranser, AG og AG-hopp :9 håper å få se deg Ida :)
Loggført

ida

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 28

Sv: Agility

« Svar #4 på: 22.03. 2011 18:16 »

Irene, Hvordan gikk det i Moelv?
Jeg driver også med agility, og hadde det ikke vært for at vi har valpekull nå så hadde jeg meldt på
Moelv-stevnet. Så planen vår er er å stille til start i løpet av våren/sommeren. Har ikke konkurrert
tidligere så jeg er gangke spent. Kansje vi møtes på stevne?:)

Loggført

Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem

Sv: Agility

« Svar #3 på: 24.01. 2011 18:04 »
Sitat fra: Irene Stølan på 24.01. 2011 13:48

Innlegg: 41

Tina er 2,5 år.
Vi er kjempe klar for AG-hopp, liten hund klasse 1. Det har ikke vært så mye trening i vinter, så vi starter kun i hopp.
Vi trenger også litt mere trening på vippa/felthindrene før vi konkurrerer i AG-liten hund kl1 :)
Men i mai skal vi være klar!!!

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=363.0[16/02/2015 22:12:34]

Agility

Kommer du til Moelv da?

Jeg skal ikke til Moelv. Vil bare si at jeg synes du og alle andre som trener aktivt med sin lundehund er
superflinke!!
Ønsker deg lykke til på Moelv og håper du vil dele bilder og film med oss etterpå :-)
Loggført
www.cemilie.com

Irene Stølan
Nybegynner
Innlegg: 8

Sv: Agility

« Svar #2 på: 24.01. 2011 13:48 »

Tina er 2,5 år.
Vi er kjempe klar for AG-hopp, liten hund klasse 1. Det har ikke vært så mye trening i vinter, så vi starter
kun i hopp.
Vi trenger også litt mere trening på vippa/felthindrene før vi konkurrerer i AG-liten hund kl1 :)
Men i mai skal vi være klar!!!
Kommer du til Moelv da?
Loggført

Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem

Sv: Agility

« Svar #1 på: 21.01. 2011 18:36 »
Sitat fra: Irene Stølan på 21.01. 2011 15:58

Innlegg: 41

Er det noen her inne som er aktive på dette feltet?
Vi er bitt av denne hundesporten, å kommer til å drive aktivt med sporten.
Skal på Moelv 5-6 februar å delta i tre konkurranser.
Håper på å se flere lundehunder :)

Lykke til!!!
Jeg har drevet litt ag, men ikke med lundehunden. Synes det er superflott at du er aktiv. Hvor gammel er
hunden din, hvor lenge har du trent og hvilke klasser starter du i? Hvis noen filmer løpene dine ville det
vært kjempeflott om du la ut link til det her! Lykke til på Moelv!!
Loggført
www.cemilie.com

Irene Stølan
Nybegynner
Innlegg: 8

Agility

« på: 21.01. 2011 15:58 »

Er det noen her inne som er aktive på dette feltet?
Vi er bitt av denne hundesporten, å kommer til å drive aktivt med sporten.
Skal på Moelv 5-6 februar å delta i tre konkurranser.
Håper på å se flere lundehunder :)
Loggført
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Dog4all og raseparaden

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:13
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: Dog4all og raseparaden 0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet. « forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Emne: Dog4all og raseparaden (Lest 1767 ganger)
Dog4all og raseparaden
« på: 20.11. 2010 09:24 »

Hei- og jeg har lyst til å påminne om at Dog4all på Lillestrøm er neste helg!
For deltagere eller dere som skal sjå på!
Oppfordrer til at flest mulig er deltakere i raseparaden, og artig hvis flest av oss får vist fram urhunden vår
og stiller med liknende klær som leder Merete foreslår, for nettopp å komme nærest mulig nordlendingen
slik de såg ut for ca 50-100 år tilbake.
Om du/dere ikke stiller på utstillinga, så kan man være på med på raseparaden og på lundehundstanden.
Kontaktperson er Geir Morten Jansberg, som er lundehundkontakt for Hedemark.
Jeg har funnet fram min kjære avdøde mors gamle kjole, søsterforkle (forkle fra min gamle
sykepleieruniform må vike), stort sjal og finner vel et skaut! Det norske flagget må vel også være med!
Vanskeligere behøver det ikke være!
Og veit at vi alle eiere av urasen er stolte av å ha lundehundrasen, og la oss vise oss fram da...
Vi kommer, hvis føret og været ikke setter en stopper for den lange vinterlig kjøreturen fra Trøndelag.
:) -- Og vi er Dagrunn Mæhlen, Frontpage Arna Atladottir og Beyla Arnadottir Av Vollakloa, kennel
Vollakloa
« Siste redigering: 20.11. 2010 16:08 av Dagrunn Mæhlen »

Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:13
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: Spørsmål om påmelding til
utstilling

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 41

Emne: Spørsmål om påmelding til utstilling (Lest 1429 ganger)
Sv: Spørsmål om påmelding til utstilling
« Svar #4 på: 24.10. 2010 22:20 »

Neida, du har ikke sagt noe feil _))
Jeg meldte på i 15-24 mnd. Krysset dog ikke av for championat da hun visstnok ikke kan få det fordi hun
er under 2 år :-)
Nå krysser jeg fingrene for at alt blir rett :-) Er så spent på å møte andre lundehundmennesker og
lundehunder. Og på å få papirene og se hvor mange som er påmeldt :-)
Sitat fra: Dagrunn Mæhlen på 24.10. 2010 22:14
Håper jeg ikke har informert deg feil; da det ut i fra hennes alder er unghundkl. (15-24 mnd) ELLER åpen kl. (over 15 mnd osv.) hun kan
meldes på i, og det er et valg du tar sjøl når du melder på. Dvs. over fylt 15 mnd.
Ho er fylt 18 mnd 27 nov., så da er ho for gammel for jun.kl. (Tidligere var åpen kl. fra 24 mnd og over.)
Når du meldte på, så står jo denne info. på NKK- sidene.
Du har sikkert meldt på riktig... Løkke te :)
Igjen hilsen fra Tr.lag, Vollakloa
Loggført
www.cemilie.com

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Spørsmål om påmelding til utstilling
« Svar #3 på: 24.10. 2010 22:14 »

Håper jeg ikke har informert deg feil; da det ut i fra hennes alder er unghundkl. (15-24 mnd) ELLER åpen
kl. (over 15 mnd osv.) hun kan meldes på i, og det er et valg du tar sjøl når du melder på. Dvs. over fylt
15 mnd.
Ho er fylt 18 mnd 27 nov., så da er ho for gammel for jun.kl. (Tidligere var åpen kl. fra 24 mnd og over.)
Når du meldte på, så står jo denne info. på NKK- sidene.
Du har sikkert meldt på riktig... Løkke te :)
Igjen hilsen fra Tr.lag, Vollakloa
Loggført
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Spørsmål om påmelding til utstilling

Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 41

Sv: Spørsmål om påmelding til utstilling
« Svar #2 på: 24.10. 2010 21:37 »

Hei igjen :-)
Takk for svar! Jeg har fått svar både her og på mail, som spriker i forskjellige retninger :-)
Nå har jeg meldt på og satser på at det hele ble riktig :-)
Kanskje vi sees på Lillestrøm :-))
Mvh
Ellen og Emma Lundis
Sitat fra: Dagrunn Mæhlen på 24.10. 2010 13:48
Heia
Jeg er nok ikke den som er mest dreven, men har deltatt på en del utstillinger de siste år.
Jo du kan skrive ja på spørsmålet om ho står til utstillingschampion, og kan konkurrere om storcertet sjøl om ho ikke er 2 år.
Hvis ho gjør det så bra, så må ho ha et litecert etter fylte 2 år.
Du kan melde på i unghundkl. 15-24 mnd og åpen kl. over 15 mnd, og ho er fylt 18 mnd 27 nov, så da kan ho ikke stille i juniorkl. (9-18
mnd).
Mener det er slik, og første fristen er 25 okt. ser jeg, og blir dyrere hvis en melder på manuelt eller melder på siste fristen.
Hilsen oss i Lensvika, Dagrunn, Arna og Beyla- kennel Vollakloa

Loggført
www.cemilie.com

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Spørsmål om påmelding til utstilling
« Svar #1 på: 24.10. 2010 13:48 »

Heia
Jeg er nok ikke den som er mest dreven, men har deltatt på en del utstillinger de siste år.
Jo du kan skrive ja på spørsmålet om ho står til utstillingschampion, og kan konkurrere om storcertet sjøl
om ho ikke er 2 år.
Hvis ho gjør det så bra, så må ho ha et litecert etter fylte 2 år.
Du kan melde på i unghundkl. 15-24 mnd og åpen kl. over 15 mnd, og ho er fylt 18 mnd 27 nov, så da
kan ho ikke stille i juniorkl. (9-18 mnd).
Mener det er slik, og første fristen er 25 okt. ser jeg, og blir dyrere hvis en melder på manuelt eller melder
på siste fristen.
Hilsen oss i Lensvika, Dagrunn, Arna og Beyla- kennel Vollakloa
Loggført

Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 41

Spørsmål om påmelding til utstilling
« på: 24.10. 2010 11:25 »

Hei
Jeg er ingen dreven utstiller. Nå sitter jeg og skal melde på min Emma til Dogs4all og blir i tvil - håper
noen kan hjelpe meg med svaret.
Emma er født 15.05.2009. Hun har to småcert fra august i år. Såvidt jeg har forstått kan ingen hund bli
NUCH før den er fylt to år. Så på spørsmål: Står hunden for tittelen Norsk utstillingschampion - hva svarer
jeg da? Ja eller nei?
Håper på svar så jeg får meldt på før fristen går ut :-)
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Dogs4all - Nordisk vinner 2010 - 27-28/11.2010
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Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: Dogs4all - Nordisk vinner 2010
- 27-28/11.2010

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Monica

Nybegynner
Innlegg: 4

Emne: Dogs4all - Nordisk vinner 2010 - 27-28/11.2010 (Lest 1471 ganger)
Sv: Dogs4all - Nordisk vinner 2010 - 27-28/11.2010
« Svar #5 på: 13.10. 2010 00:27 »

Sitat fra: Cemilie på 11.10. 2010 20:30
Sitat fra: Monica på 11.10. 2010 20:23
Hit skal jeg også,men skal ikke stille selv da jeg enda ikke har noe lundehund,men håper på en valp neste år..
Var og besøkte en oppdretter av lundehund som var så snill og tok meg godt i mot å etter det har jeg falt pladask så jeg skal ihvertfall
innom rasespesialen der man kan hilse på forskjellige hunder,men er nok redd jeg vil gro fast ved lundehundene :-)
Så koselig at du har falt for lundehund :-) Jeg traff lundehund da min mann ønsket dette - og jeg blir bare mer og mer fascinert av vår
lundehund og gleder meg til å treffe flere :-) Kanskje vi sees der :-)

Ja kansje vi gjør det :-D
Hadde vært hygglig og blitt kjent med andre lundehund eiere også :-)
Loggført

Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem

Sv: Dogs4all - Nordisk vinner 2010 - 27-28/11.2010
« Svar #4 på: 11.10. 2010 20:30 »
Sitat fra: Monica på 11.10. 2010 20:23

Innlegg: 41

Hit skal jeg også,men skal ikke stille selv da jeg enda ikke har noe lundehund,men håper på en valp neste år..
Var og besøkte en oppdretter av lundehund som var så snill og tok meg godt i mot å etter det har jeg falt pladask så jeg skal ihvertfall
innom rasespesialen der man kan hilse på forskjellige hunder,men er nok redd jeg vil gro fast ved lundehundene :-)

Så koselig at du har falt for lundehund :-) Jeg traff lundehund da min mann ønsket dette - og jeg blir bare
mer og mer fascinert av vår lundehund og gleder meg til å treffe flere :-) Kanskje vi sees der :-)
Loggført
www.cemilie.com

Monica

Nybegynner

Sv: Dogs4all - Nordisk vinner 2010 - 27-28/11.2010
« Svar #3 på: 11.10. 2010 20:23 »

Innlegg: 4
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Dogs4all - Nordisk vinner 2010 - 27-28/11.2010

Hit skal jeg også,men skal ikke stille selv da jeg enda ikke har noe lundehund,men håper på en valp neste
år..
Var og besøkte en oppdretter av lundehund som var så snill og tok meg godt i mot å etter det har jeg falt
pladask så jeg skal ihvertfall innom rasespesialen der man kan hilse på forskjellige hunder,men er nok
redd jeg vil gro fast ved lundehundene :-)
Loggført

Torild

Sv: Dogs4all - Nordisk vinner 2010 - 27-28/11.2010

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #2 på: 16.09. 2010 15:53 »

Hei! Nordisk vinner er noe som går på rundgang mellom Norge-Sverige-Finland-Danmark(vet ikke helt
rekkefølgen), så det er 4 år siden det var her sist. Vanligvis er det Norsk vinner som arrangeres i
november, før på Hamar, nå på Lillestrøm. Den utstillingen var jo da i Oslo i august i år.
Jeg tror nok at jeg stiller, har meldt på Trym og Runa. Det er jo litt spennende å ha sjansen til å bli
Nordisk vinner?? Jeg må tilstå at dommeren husker jeg ikke, hun har dømt ett par av mine hunder for
mange år siden, men..........!
Så kanskje vi snakkes? Hadde vært koselig det!!
Mvh Torild og gjengen.
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Dogs4all - Nordisk vinner 2010 - 27-28/11.2010
« Svar #1 på: 16.09. 2010 13:13 »

Heia.
Klubben skal ha stand her i år også. Så det er bare å ta kontakt med lundehund kontaktene i Hedemark,
Oppland eller Oslo Akershus og Østfold dersom du eller andre kunne tenke dere å være med å hjelpe til
på standen, som en dugnad. Kontaktinfo finnes på hjemmesiden under Kontaktpersoner.
Alle monner drar:)
Hilsen
Merete Evenseth
leder NLK
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 41

Dogs4all - Nordisk vinner 2010 - 27-28/11.2010
« på: 14.09. 2010 16:27 »

Hei
Jeg lurer på om det er mange som har tenkt seg hit? I fjor hadde vel lundehundklubben stand såvidt jeg
husker - skal de det i år også? Dommer er Marit Sunde iflg dommerlisten. For meg er hun helt ukjent,
men jeg er også ganske så fersk i utstillingsringen. Det hadde vært koselig å komme hit og treffe andre
lundehundmennesker :-)
Loggført
www.cemilie.com
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tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
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0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 41

Emne: Tenk en lundehund har oppnådd Best in show (Lest 1410 ganger)
Sv: Tenk en lundehund har oppnådd Best in show
« Svar #5 på: 06.09. 2010 21:52 »

Gratulerer så masse!
Herlig å høre deg fortelle om opplevelsen - og herlig at du bruker lundehundene dine :-) Grattis igjen fra
oss i Halden :-))

Loggført
www.cemilie.com

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Tenk en lundehund har oppnådd Best in show
« Svar #4 på: 06.09. 2010 19:52 »

Hei igjen.
Ser at det jeg har skrevet kunne missoppfattes. Det var ironisk ment at jeg skrev at det går ant å bli
plasert i BIG. Vanligvis har lundehunden vanskelig for å bli plasert i BIG, og så går Arna opp å gjør"
storeslem". Trudde overskriften var klar nok.
I allefall er det en kjempeprestasjon, og så artig at det går ann å bli høyt plasert :)
Hilsen
Merete
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Sv: Tenk en lundehund har oppnådd Best in show
« Svar #3 på: 06.09. 2010 17:50 »

Heia- må jo svare på dette--- blir jo skryt-skryt, men var jo i skyene da Arna ble 1 BIS, tenk en

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=346.0[16/02/2015 22:13:25]

Tenk en lundehund har oppnådd Best in show
Innlegg: 81

lundehund BEST IN SHOW. Hvor mange lundehundeiere har opplevd at rasen nesten ikke blir sett på!
Jo- Arna gikk helt til topps på Steinkjer hundeklubbs utstilling med ca 420 voksne hunder eksl. valper og
lydighet. Dvs. ho ble bedømt i åpenkl. av erfarne dommer Christen Lang i lundehundringen med åtte
deltakere, hvorav 7 tisper, og ble der BIR.
Christen Lang gruppeplasserte ho også som 1BIG av 12-13 i spisshundgruppa, og spenningen steg i den
lille lundehundgjengen som stod ringside + andre kjente. Jeg var jo ellevill av det resultatet, og Arna var
oppi lufta en venning! :)
Gode resultater ellers også for rasen, da søte Lyrypa,s Topsy ble 2BIG i valpekonkurransen, også her var
dommer Christen Lang. Og veteran Tiril ble 5BIS.
Spenningen var stor, og jeg såg på øynene til Arna at ho begynte å bli sliten, men ho gikk og stod pent
også i BIS-ringen, som de andre ringene. Såg jo at dommer Soile Biste hadde fokus på kvalitetene til
Arna; overlinje, vinkler , framlabber, pels og visning, og det var det Lang hadde fokus på i
lundehundringen også. I BIS-ringen var vi 7-8, men husker ikke alt, bare at en Schapendoes ble 2BIS!!
-- Der stod vi da, og jeg forberedte at dommer Biste takket oss av, iallfall hadde jeg lagt gobiten over til
venstrehånda...4BIS, 3BIS, 2BIS og Schapendoesen ble oppropt. ---Så gikk det fort opp for meg at vi
hadde vunnet hele kaka-- og Arna (stakkar) havnet opp i lufta igjen av rein glede. --- så dere skjønner at
matmor fortsatt ikke har helt landet! Men det har Arna, og ho hadde en flott langtur i fjellet dagen etter
med datter Beyla og matmor, og nå venter ho på at jakta skal begynne. Og som dere skjønner så synes
matmor at det er viktig at hundene blir brukt i forskjellige aktiviteter, og junioriorBeyla har også beynt å
trene spor og skal trene lydighet til helga.
Vi som tenkte å stå over Steinkjerutstillinga, da Arna hadde mange småcert! Men hadde jo lyst til å stille
ho til Christen Lang, som i tillegg til å være en erfaren og dyktig dommer, også kjenner godt til rasen og
har mye egne erfaringer.
Fryktelig artig med 1BIS, og stor betydning for rasen vår at det går an. Har hørt at dette kun har skjedd
tre ganger før; i Rogaland, Lofoten og i Sundsvall.
Hilsen fra BIS-vinner 04.09.10- Frontpage Arna Atladottir og matmor Dagrunn Mæhlen, kennel Vollakloa
http://www.123hjemmeside.no/vollakloa
« Siste redigering: 06.09. 2010 17:54 av Dagrunn Mæhlen »

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Loggført

Sv: Tenk en lundehund har oppnådd Best in show
« Svar #2 på: 06.09. 2010 11:47 »

Gratulerer Dagrunn!!
Må tilstå jeg er litt usikker på hva du oppnådde? BIS?? Eller plassering i BIG?? Begge deler er kjempebra,
men BIS er jo FANTASTISK!!!
Stor hilsen uansett fra
Torild og gjengen
Loggført

Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem

Sv: Tenk en lundehund har oppnådd Best in show
« Svar #1 på: 05.09. 2010 19:44 »

Sitat fra: Merete Evenseth på 05.09. 2010 19:29
Innlegg: 41

Gratulere så mye til Dagrun Mæhren og Arna for en fantastisk oppnåelse. Så det går faktisk ann å bli plasert i BIG. Dette gir oss andre
håp om at vi ikke må gi opp. Helt fantastisk og veldig gledelig og hvilken reklame for rasen vår :)
Hilsen
fra Tromsø

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=346.0[16/02/2015 22:13:25]

Tenk en lundehund har oppnådd Best in show

Gratulerer så masse!!
Kjempegøy at det gikk så bra - og at dere på den måten fikk profilert rasen på en flott måte!!
Masse gratulasjoner sendes to og firbente fra Halden!
Loggført
www.cemilie.com

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Tenk en lundehund har oppnådd Best in show
« på: 05.09. 2010 19:29 »

Gratulere så mye til Dagrun Mæhren og Arna for en fantastisk oppnåelse. Så det går faktisk ann å bli
plasert i BIG. Dette gir oss andre håp om at vi ikke må gi opp. Helt fantastisk og veldig gledelig og
hvilken reklame for rasen vår :)
Hilsen
fra Tromsø
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine
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1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: WDS 2010 i Herning (Lest 1224 ganger)
Sv: WDS 2010 i Herning

« Svar #2 på: 08.06. 2010 11:23 »

Jeg har også fått mine. Men jeg tror desverre at det bare blir 26 som stiller. Med mindre Runa's pels skulle
"eksplodere" tilbake?? Hun har mistet ALT denne gang! UFF!!!
Loggført

Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 41

Sv: WDS 2010 i Herning

« Svar #1 på: 06.06. 2010 13:14 »

Lykke til på utstillingen!!

Loggført
www.cemilie.com

Estrid Heldager
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

WDS 2010 i Herning
« på: 03.06. 2010 15:26 »

Jeg har lige modtaget mine nr. og PM
Der er tilmeldt 27 lundehunde.
Endnu er der ikke PM på hjemmesiden.... men det kommer nok i løbet af nogle dage.
Normalt får vi en fællesfil med alle dokumenter og så senere kommer der link til brev på dansk og
engelsk, ringlister og oversigtskort
Hvis I er nysgerrige så er der her et link til fællesfilen
http://www.hundeweb.dk/dkk/public/getStartnrAttachment?UTID=101001
Loggført
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Merete
Evenseth
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Emne: Spesialutstillingen på Værøy 2009 (Lest 1424 ganger)
Spesialutstillingen på Værøy 2009
« på: 04.06. 2009 12:50 »

Heia alle sammen.
Nå vil jeg minne alle om at fristen for å melde på hunden(e) din(e) er fredag 5.juni, elektronisk via NLK`s
hjemmeside www.lundehund.no, og den må vi holde, for Gunn Tove har masse hun må gjøre med
påmeldingene før treffet. Hun skal bl.a. lage og få trykket utstillingskatalogen, og der håper jeg at dere
også har husket å sende inn annonser for deres eget oppdrett enten dere skal til Værøy eller ikke.
Prisene står på hjemmesiden. Fristen her er også 5.juni.
Betalingen 320,- pr voksen hund/ 180,- pr valp, til utstilling må også betales innen 5.juni, ellers blir det 50
% ekstra gebyr. Kontonr står i Lundehund-nytt , som oftest på side 3.Treffavgiften på kr 200,-,
campingen og middagen kan betales på Værøy.
Da ses vi snart på Værøy.
Velkommen.
Hilsen Merete Evenseth
Værøykomiteen
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine
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Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
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0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: NKK Harstad 2009 (Lest 1379 ganger)

Torild

Sv: NKK Harstad 2009

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #1 på: 06.04. 2009 19:17 »

Hei Beate! Lykke til i Harstad!!! Og kos dere på Treff hos Merete!
Og selvfølgelig; ha en fantastisk påske!
Mvh Torild
Loggført

Vofsi

NKK Harstad 2009

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« på: 01.04. 2009 19:52 »

Heisan...
Da kom programmet til NKK Harstad, og det er desverre kun 4 lundehunder som stilles der, og to av de er
mine.. De andre to er vel Frøya og Amira? Skulle ønske flere stilte ut "vakkerdyrene" sine...Håper iallefall
at så mange som mulig med lundehund kommer innom hallen å ser på, er alltid koselig å treffe noen av
sine "egne".
Men jeg gleder meg uansett, skal bli godt å komme igang igjen etter en lang vinter.
Vet jo at det er så mange flere her oppe, regner med å møte mange av disse "vakkerdyrene" til helga hos
Merethe, da skal vi ha lundehundtreff her nordpå igjen.. Blir morro.
Lykke til, til dere som skal til Harstad, så ses vi først i Malangen på treff, og senere i Harstad..
klem fra Beate
Loggført
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Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:
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1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: NKK Harstad 2009 (Lest 1379 ganger)

Torild

Sv: NKK Harstad 2009

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #1 på: 06.04. 2009 19:17 »

Hei Beate! Lykke til i Harstad!!! Og kos dere på Treff hos Merete!
Og selvfølgelig; ha en fantastisk påske!
Mvh Torild
Loggført

Vofsi

NKK Harstad 2009

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« på: 01.04. 2009 19:52 »

Heisan...
Da kom programmet til NKK Harstad, og det er desverre kun 4 lundehunder som stilles der, og to av de er
mine.. De andre to er vel Frøya og Amira? Skulle ønske flere stilte ut "vakkerdyrene" sine...Håper iallefall
at så mange som mulig med lundehund kommer innom hallen å ser på, er alltid koselig å treffe noen av
sine "egne".
Men jeg gleder meg uansett, skal bli godt å komme igang igjen etter en lang vinter.
Vet jo at det er så mange flere her oppe, regner med å møte mange av disse "vakkerdyrene" til helga hos
Merethe, da skal vi ha lundehundtreff her nordpå igjen.. Blir morro.
Lykke til, til dere som skal til Harstad, så ses vi først i Malangen på treff, og senere i Harstad..
klem fra Beate
Loggført
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Oppdretter
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Emne: Hamar 2008 (Lest 1906 ganger)
Sv: Hamar 2008

« Svar #5 på: 19.11. 2008 07:42 »

Ja og matmor her har nå bestemt seg for å dra , med Arna med noe avrøytet pels. Mest for å treffe andre
lundiseiere, lundiser og raser, og oppleve hvordan ei slik storutstilling er! Har aldri vært på Norsk
vinnerutstilling. Har jo også et gavekort som skal "brukes opp" til overnatting! Skal bli artig å hilse på
Bast Milo og dere andre. Håper det ikke blir snøstorm over fjellet da :)
Dagrunn og Arna
Loggført

Hege Hellesvik
Jr. Medlem

Innlegg: 29

Sv: Hamar 2008

« Svar #4 på: 11.11. 2008 13:41 »
Sitat fra: Torild på 10.11. 2008 08:17
Hei Dolphin. Jeg har holdt på med dette i 22 år i år, og syns fortsatt det er både spennende og kanskje ikke skremmende, men nervene
ligger utpå huden før og når jeg går inn i ringen. Jeg har bestemt meg for at den dagen det "mangler", stopper jeg med denne "risikosporten"!:) Ved siden av er det jo veldig sosialt, og vi treffer mange nye og gamle venner, både med lundehund, og med andre raser. Så
vi treffes i Vikingskipet om halvannen uke. Jeg gleder meg, og OJ; der var det en sommerfugl!
Vi snakkes!!
Torild

Da ses vi nok.. Jeg har sommer fugler hver eneste dag, opptil flere ganger om dagen hehe.
Men jeg gleder meg jo også. Gleder meg egentlig mest til å treffe andre med Lundehunder siden
det ikke skjer så ofte :o)
Men jeg har jo knapt vært på utstilling, var å så på i Leto hallen. Thats it. Så jeg aner jo ikke hvordan
dette foregår.
Men dette tar vi som god øving:)
Loggført

Vofsi

Sr. Medlem

Sv: Hamar 2008

« Svar #3 på: 10.11. 2008 10:49 »

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=251.0[16/02/2015 22:15:57]

Hamar 2008
Innlegg: 97

Heisan..
Jeg og Arve har meldt på vår Lundetuvans Odin Trollnype på Hamar i år, men siden av ingen av oss kan
stille selv, så skal Siri stille han for oss... Lykke til alle sammen der nede.
klem fra Beate..
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: Hamar 2008

« Svar #2 på: 10.11. 2008 08:17 »

Hei Dolphin. Jeg har holdt på med dette i 22 år i år, og syns fortsatt det er både spennende og kanskje
ikke skremmende, men nervene ligger utpå huden før og når jeg går inn i ringen. Jeg har bestemt meg
for at den dagen det "mangler", stopper jeg med denne "risiko-sporten"!:) Ved siden av er det jo veldig
sosialt, og vi treffer mange nye og gamle venner, både med lundehund, og med andre raser. Så vi treffes
i Vikingskipet om halvannen uke. Jeg gleder meg, og OJ; der var det en sommerfugl!
Vi snakkes!!
Torild
Loggført

Hege Hellesvik
Jr. Medlem

Innlegg: 29

Sv: Hamar 2008

« Svar #1 på: 09.11. 2008 23:22 »

Jeg har meldt på Lundtolas Bast Milo. Så dette blir vår
første utstilling.
Får ikke helt bestemt meg om jeg synes dette er spennende eller
skremmende.. Hehe
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Hamar 2008

« på: 07.11. 2008 13:44 »

Hei !
20 lunder påmeldt på Hamar i år. Det var ikke så veldig mange. Kan det ha noe med at vi stiller på
fredagen? Det er Knut Sigurd Wilberg som er dommer, og vi skal ha en Per Kr. Andersen som
dommeraspirant. Kan bli spennende, ny dommer om en stund! Jeg skal dit, har meldt på 3 stk, men
trekker den ene. Vet om 2 til, men hvem er de 15 andre? Det blir siste gang vi reiser på vinner ti Hamar.
Så det blir litt spesiellt. Fra 2009 skal vinnerutstillingene være på Lillestrøm. Det blir litt kortere vei for oss
vestlendinger.
Gleder meg iallfall til Hamar i år!
Mvh Torild

Loggført
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Emne: Orklahallen 8.11-9.11.08 (Lest 1937 ganger)
Sv: Orklahallen 8.11-9.11.08
« Svar #7 på: 10.11. 2008 17:26 »

Det var sikkert trivelig både i og utenfor ringen. Det er alltid arti å treffe mange andre. Her var det mye
bra fra Leinstadhågen! Gratulerer til Rita og Marc og alle eierne!! Så arti.
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Orklahallen 8.11-9.11.08
« Svar #6 på: 08.11. 2008 20:25 »

Det ble 21 voksne lundiser og 2 valper som stilte på utstilling i Orklahallen idag.
Flott med så mange, og dommer Leif-Herman Wilberg dømte med stødig kjennskap til lundehunden som
rase.
BIR ble Leinstadhågens Mille Lernæs, og BIM Leinstadhågens Allco, og videre ble Eriksro
Trevlege Liam (Kark) BIR-valp og Tina Av Vinterskogen BIM-valp. Leinstadhågens kennel ved
Rita og Marc Daverdin stilte i oppdretterklassen og fikk HP. Gratulasjoner til disse med eiere, og til alle de
andre eiere med lundiser som deltok i Orklahallen.
Artig at også Værøykomiteenes medlemmer, fra nord til sør, bla.a med leder Anita Aunli dukket opp. De
tok et avbrekk fra sin møtevirksomhet i Trondheim, og kom til Orklahallen for å bivåne der "mengden"
med lundiser og eiere var :)
Dagrunn og Arna, Vollakloa
« Siste redigering: 10.11. 2008 07:40 av Dagrunn Mæhlen »

Torild

Oppdretter
Æresmedlem

Sv: Orklahallen 8.11-9.11.08
« Svar #5 på: 31.10. 2008 14:26 »
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Loggført

Orklahallen 8.11-9.11.08

Innlegg: 210

Hei!
Så fantastisk med så mange på utstilling! Kos dere. Wilberg har dømt lundehund flere ganger, og mine
lunder 4-5 xxx, og som Susanne sa; han er opptatt av lunden's særegenskaper: labber,
forbeinsbevegelser, størrelse, og gemytt. Har aldri selv reagert på at han har slått ned på
bakbensbevegelser annet enn at de skal være trange, men...
Iallafall: lykke til alle sammen!
Hilsen fra Torild og gjengen
Loggført

Susanne Stig
Hansen
Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 13

Sv: Orklahallen 8.11-9.11.08
« Svar #4 på: 30.10. 2008 21:34 »

Hej
Jeg har haft Wilberg en enkelt gang for 1½ år siden. Han lægger meget vægt på gode ekstratæer og
mener det er forkert med snævre bagbensbevægelser. Og så kan han godt lide at hundene ikke er alt for
store.
Hilsen
Susanne

Loggført
Susanne Stig Hansen
Kennel Keeza's Lunde
DKCH KLBCH Nysom Keeza
DKCH SCH INTCH KLBCH Ulfrigga Lundes Eske
Maahornet's Havdur
DKCH NordJV08 Paluna's Gaia Saradatter
Keeza's Lunde Niisa
Lundeklippe Cayla
Keeza's Lunde Oona

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Sv: Orklahallen 8.11-9.11.08
« Svar #3 på: 30.10. 2008 19:16 »

Heisan Siri.
Ja han er norsk, jeg har aldri gått for han, men tror han har corgier... Kanskje noe andre som har stilt for
han..?
Han er vistnok tannlege i tillegg...
Lykke til uansett...
Loggført

Siri

Nybegynner
Innlegg: 15

Sv: Orklahallen 8.11-9.11.08
« Svar #2 på: 30.10. 2008 12:46 »

Så det var enormt med hunder påmeldt ja, i forhold til normalen i alle fall! Blir artig å se..
Tror det er en del lundehunder påmeldt i forbindelse med undervisning på øya vgs. Jeg er spent på å se
hvilke hunder som kommer siden antallet er så uvanlig stort:)
Aldri vært bort i den dommeren før.. er han norsk? dømt mye lundehund før?

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=245.0[16/02/2015 22:16:13]

Orklahallen 8.11-9.11.08

Hilsen fra Siri og Teela (som også skal ivei:)
« Siste redigering: 30.10. 2008 12:48 av Siri »

Loggført

Siri og Teela

Vofsi

Sv: Orklahallen 8.11-9.11.08

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #1 på: 30.10. 2008 10:51 »

Heisan.
Det hørtes fantastisk ut, blir nok ei stund før vi kan matche det antaller her i Troms.. Men vi kommer
sakte men sikkert etter. Er nå hele 23 lundiser i Troms, viser siste oversikt..
Siste utstilling i Oktober her i Troms var det 6 lundehunder, 5 voksne og 1 valp..
Kos dere masse, med hilsen fra Beate..
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Orklahallen 8.11-9.11.08
« på: 30.10. 2008 09:23 »

Hei og hå
Ut i fra emnet så er det vel ganske mange utstillinger at det har vært få deltakere fra rasen vår!
Men dette er absolutt ikke tilfelle på ei lokal utstilling i Orkdal kommune, i Orklahallen.
Da er det påmeldt hele 20 lundiser, 18 voksne (flest tisper) og 2 valper, som skal vise seg fram lørdag
08.11.
Skal bli artig å sjå og treffe alle lundisene og eierne. :) Denne gangen har undertegnede bare en halv
times kjøring da ...
Dommerendring fra Mona Sebach til Leif-Herman Wilberg for rasen vår.
Er vi trøndere kanskje flinke til å møte opp på utstillinger? (hi,hi!) Kan årsaken også være at vi har få
utstillinger her i midt-Norge?
Ps. For Orkdal hundeklubb har de i år rekorddeltagelse på helga i Orklahallen med 1500 hunder, og kun 5
raser har flere deltakere enn rasen vår begge dager, og det er raser som vanligvis har stor deltagelse;
Golden retrivier, Berner Sennen m.fl.
Hilsen fra Dagrunn og Arna, Vollakloa

« Siste redigering: 03.11. 2008 17:49 av Dagrunn Mæhlen »

Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: Orklahallen 8.11-9.11.08
Gå til:

=> Deltagelse
=>
Deltagelse
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WW-08 Stockholm

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:17
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: WW-08 Stockholm

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: WW-08 Stockholm (Lest 2574 ganger)

Torild

Sv: WW-08 Stockholm

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #6 på: 17.07. 2008 13:09 »

Hei!
Og: GRATULERER INGVILD!!!:-))) Det kan ikke bli stort bedre enn det! Herligalondon, som vi sier her
nede, jeg hadde antagelig vært en reell fare for flytrafikken, hadde det vært meg! Jeg svever ganske
godt for min lille Trym!;-)
Stor til lykke-klem fra meg og Trym, og de andre!!
Loggført

SkollFreke

Sv: WW-08 Stockholm

Nybegynner
Innlegg: 7

« Svar #5 på: 15.07. 2008 13:52 »

Hej Torild,
Tack för senast, det var riktigt trevligt att träffas. Gratulerar till flotta resultat!
Jag har haft chans att träna på detta utställningssystem i Danmark, några gånger under sommaren :-)
Och så fick du se "barnbarnet" Gere! Synd bara att Skoll var på ferie och inte hann hem till WW-08 :(
mvh / Mary
Loggført

Gunn Tove

Sv: WW-08 Stockholm

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #4 på: 15.07. 2008 13:12 »

Hei Toril
For det første: Gratulerer med cert og JWW-08 til deg og Trym! Er det ingen som har sladret til
lokalpressen for deg da?
Grunnen til at Heike ikke er med på listen er at vi kommer fram på WDS sidene som svenske. Jeg ba om å
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få sendt papirene til c/o adresse i Sverige, og da klarer de tydeligvis ikke å legge meg til rett land. Så det
er nok ikke NKK som har blemmet, men SKK sitt system....
Vel.. jeg vil også benytte anledningen til å gratulere Heikes oppdretter, Ingvild på kennel Vinterskogen.
Det var 3 Vinterskogen hunder som stilte og alle tre fikk nye titler:
JWW-08 Soga av Vinterskogen
WW-08 Heike av Vinterskogen
VWW-08 Bamse Brakar av Vinterskogen
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Torild

Sv: WW-08 Stockholm

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #3 på: 15.07. 2008 12:35 »

Hei Gunn Tove, og takk for sist.
Og igjen gratulerer med verdensvinneren!!!
Har du vært inne på NKK's sider? Du er uteglemt på deres liste over norske verdensvinnere!! FREKT!
Syns du skulle gjøre noe med det, sende en mail dit inn eller noe.
Har også lyst til å skryte av min junior som ble JWW, og tok hanhund-certet!:-))
Hilsen fra Torild og JWW-08 Trodli-skogen's Trym Runasønn
Loggført

Gunn Tove

Sv: WW-08 Stockholm

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #2 på: 15.07. 2008 00:48 »

Hei
Lokalavisen Tidens Krav fikk snusen i at Heike ble WW-08. Det resulterte i følgende artikkel lørdag
12.07.08:
http://www.tk.no/nyheter/article3663814.ece
(Artikkelen i avisen var bevilget nesten en hel side, med bilde spredt over 4 spalter)
Folk har tydeligvis lagt merke til det, for den 14.07.08 sto følgende (i samme avis) i noe som ser ut til å
være leserinnlegg:
"Typisk norsk
Vi merker oss at lundehunden Heike fra Aure er blitt kåret som verdensvinner på en internasjonal
hundeutstilling i Stockholm. Vi sier som Gro: Det er typisk norsk å være god..."
Sannsynligvis ikke noen som har peilig på hvordan denne utstilingen har foregått (og rasens andre
tittelhavere), men gøy at lundehunden blir lagt merke til i media.
Noen flere som har blitt plukket opp av media?
Loggført
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Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: WW-08 Stockholm

« Svar #1 på: 12.07. 2008 15:36 »

Hei Mary; og takk for sist. Og så takk for flotte resultatlister! Men aller mest; TUSEN TAKK FOR
FANTASTISK HJELP! :-))) Det å holde rede på alle de ukjente regler og resultater, og ikke minst på
meg(!), var en fantastisk hjelp! Så takk igjen! Jeg hadde en fantastisk helg, ja hele uken var flott; i bobil
gjennom Sverige sammen med Liv og 5 lundisser!
Stor hilsen fra fornøyd Torild og lundisser!
Loggført

SkollFreke
Nybegynner
Innlegg: 7

WW-08 Stockholm
« på: 06.07. 2008 18:22 »

WW-08 Stockholm, domare Christen Lang, Norge
Juniorklass, hanar:
EXC1 Trodli-Skogen?s Trym Runasönn
Unghundsklass, hanar:
EXC1 Avoin Paras Primus
VG2 Anarchos Trikimees
Öppenklass, hanar:
EXC1 Heike av Vinterskogen
EXC2 Cliffhanger Faust
EXC3 Aspheims Bauge
EXC4 Paluna?s Mime Herason
EXC Rimfakse
EXC Silversound?s Meno-Mono
GOOD Aspheims Foxy Lernaes
Championklass, hanar:
EXC1 Bolero
EXC2 Mountjoy Spralliga Sune
Veteranklass, hanar:
EXC1 Bamse Brakar av Vinterskogen
DELTOG EJ Paluna?s Viljar
JWW-08 Trodli-Skogen?s Trym Runasönn
WW-08 Heike av Vinterskogen
VeteranWW-08 Bamse Brakar av Vinterskogen
CERT Trodli-Skogen?s Trym Runasönn
Res-CERT Heike av Vinterskogen
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CACIB Heike av Vinterskogen
Res-CACIB Cliffhanger Faust
Juniorklass, tikar:
EXC1 Soga av Vinterskogen
VG2 Paluna?s Gaia Saradatter
Unghundsklass, tikar:
EXC1 Kung Sune?s Lovis
EXC2 Leinstadhågen?s Mille Lernaes
EXC3 Ålvisheim?s Lin Lykke Hedesdotter
Öppenklass, tikar:
EXC1 Goblin Bessy Borghild
EXC2 Paluna?s Runa
EXC3 Eriksro Mirakel-Ladyn
EXC4 Atla Skaldsdottir
EXC Eriksro Chic Monique
EXC Lövheims Hlora
EXC Paluna?s Sara Heradatter
EXC Recknagel Xiangwang
VG Cliffhanger Elsking Prinsess
GOOD Paluna?s Raija
GOOD Recknagel Larissalasutina
GOOD Recknagel Vitapavlis
DELTOG EJ Eriksro Ofeigstad Gryla
DELTOG EJ Eriksro Ofegstad Veiga
DELTOG EJ Ålvisheim?s Keta Garmsdatter
Championklass, tikar:
VG1 Medina Beauty Vaeroya
GOOD Lundekloens Vinga
Veteranklass, tikar:
EXC1 Silversound?s Gee-Gee
EXC2 Boromir Målfrid Månfaxe
EXC3 Linesviken?s Hera
EXC4 Recknagel Galinakulakoova
JWW-08 Soga av Vinterskogen
WW-08 Goblin Bessy Borghild
VeteranWW-08 Silversound?s Gee-Gee
CERT Goblin Bessy Borghild
Res-CERT Paluna?s Runa
CACIB Goblin Bessy Borghild
Res-CACIB Paluna?s Runa
BIR Goblin Bessy Borghild
BIR-junior Trodli-Skogen?s Trym Runasönn
BIR-veteran Silversound?s Gee-Gee
BÄSTA PAR Trodli-Skogen?s Trym Runasönn & Paluna?s Runa
2:a PAR Aspheims Foxy Lernaes & Leinstadhågen?s Mille Lernaes
BÄSTA UPPFÖDARE Paluna?s
UTGÅTT Recknagel
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Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »
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=> Deltagelse
=>
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SSUK World Circuit, Almare-Stäket, 5.7.2008

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:17
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: SSUK World Circuit, AlmareStäket, 5.7.2008

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

Sider: [1]
Skrevet av
SkollFreke
Nybegynner
Innlegg: 7

Emne: SSUK World Circuit, Almare-Stäket, 5.7.2008 (Lest 1198 ganger)
SSUK World Circuit, Almare-Stäket, 5.7.2008
« på: 05.07. 2008 16:37 »

SSUK World Circuit, Almare-Stäket, 5.7.2008, domare: Hans Almgren, Sverige
Juniorklass, hanar:
EXC1 Eriksro Fagra Fabian
EXC2 Trodli-Skogen?s Trym Runasönn
Öppenklass, hanar:
EXC1 Cliffhanger Faust
EXC2 Heike av Vinterskogen
EXC3 Silversound?s Meno-Mono
EXC4 Aspheims Foxy Lernaes
VG Rimfaxe
Championklass, hanar:
EXC1 Bolero
EXC2 Mountjoy Spralliga Sune
Veteranklass, hanar:
DELTOG EJ Paluna?s Viljar
CERT Eriksro Fagra Fabian
Res-cert Trodli-Skogen?s Trym Runasönn
Juniorklass, tikar:
VG1 Paluna?s Gaia Saradatter
VG2 Soga av Vinterskogen
Unghundsklass, tikar:
EXC1 Kung Sunes Lovis
EXC2 Leinstadhågens Mille Lernaes
EXC3 Ålvisheim?s Lin Lykke Hedesdatter
Öppenklass, tikar:
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« forrige
neste »

SSUK World Circuit, Almare-Stäket, 5.7.2008

EXC1 Atla Skaldsdottir
EXC2 Eriksro Chic Monique
EXC3 Paluna?s Runa
EXC3 Eriksro Mirakel-Ladyn
VG Cliffhanger Elsking Prinsess
VG Paluna?s Sara Heradatter
DELTOG EJ Eriksro Ofeigstad Gryla
DELTOG EJ Eriksro Ofeigstad Veiga
Veteranklass, tikar:
EXC1 Linesviken?s Hera
CERT Kung Sunes Lovis
Res-cert Eriksro Chic Monique
BIR Kung Sunes Lovis
BIM Eriksro Fagra Fabian
BIR-veteran Linesviken?s Hera
mvh / Mary
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: SSUK World Circuit, Almare-Stäket, 5.7.2008
Gå til:

=> Deltagelse
=>
Deltagelse
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World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm

Norsk Lundehund Klubb
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16.02. 2015 22:17
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk
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1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: World Dog Show + Circuit
utstillingene i Stockholm

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1] 2
Skrevet av

Emne: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm (Lest 3638 ganger)

Torild

SV: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #17 på: 25.06. 2008 20:53 »

Hei!
Onsdag kveld, og jeg skal egentlig pakke til "den store turen", Bjerke og Stockholm! I morgen tidlig går
turen til Moss! Gleder meg til å se dere alle, små og store, to og fir-beinte jenter! (og så en gutt) Så
henter vi bobilen, og veien går direkte til Bjerke/Oslo. Har fått plass nr 40c, fikk jeg vite i dag. På søndag
(eller mandag?) eller noe, går veien inn i Sverige, og mot Stockholm og verdens-utstillingen!!
Sommerfuglene er begynt å røre noe alvorlig på seg!!
Så til dere som skal til en eller flere av disse utstillingene; vi snakkes, og kjør forsiktig. Ikke glem å besøke
standen vår heller!!
Spent hilsen fra Torild, Runa, Trym og Rimfakse (Mie, Bera og Thale blir også med til Oslo.)
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm
« Svar #16 på: 16.06. 2008 09:15 »

Hei til både Anneli og Gunn Tove.
Jeg blir også med, og siden Liv og jeg reiser sammen, blir nok hun også med. Det blir flott!!:))
Hilsen fra Torild
Loggført

Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

SV: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm
« Svar #15 på: 15.06. 2008 11:59 »

Hei Anneli
Vi blir gjerne med på noe sosialt på lørdagen etter utstillinga :)
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Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Anneli

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

SV: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm
« Svar #14 på: 14.06. 2008 12:35 »

Eftersom vi är så många lundehundar som ska till Stockholm, skall vi samlas efter lördagens utställning
och hitta på något?
Anneli
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Susanne Stig
Hansen
Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 13

SV: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm
« Svar #13 på: 26.05. 2008 21:38 »

Jo, Herning ligger i Jylland.
Nordisk vinder 2008 er også i Herning.
Datoen for Lundehunden er 8. november.
Dommer er Luis P. Teixeira fra Portugal. Det er ærgeligt, at vi skal have en all-round dommer til en
Nordisk vinder udstilling.
Hilsen Susanne
Loggført
Susanne Stig Hansen
Kennel Keeza's Lunde
DKCH KLBCH Nysom Keeza
DKCH SCH INTCH KLBCH Ulfrigga Lundes Eske
Maahornet's Havdur
DKCH NordJV08 Paluna's Gaia Saradatter
Keeza's Lunde Niisa
Lundeklippe Cayla
Keeza's Lunde Oona

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm
« Svar #12 på: 26.05. 2008 11:25 »

Hei igjen. Herning er på Jylland, ikke sandt? Enda bedre for oss som kommer fra vestlands-Norge. Må nok
tenke alvorligt på om ikke det blir en tur til Danmark da. Er det ikke der Nordisk vinner er i år forresten?
Hilsen Torild
Loggført
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World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm

Estrid Heldager

SV: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm

Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

« Svar #11 på: 25.05. 2008 17:50 »

Verdensudstillingen i 2010 er i Herning ikke i København.

Loggført

Susanne Stig
Hansen
Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 13

SV: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm
« Svar #10 på: 24.05. 2008 20:36 »

Hej Torild
Jeg glæder mig til at hilse på dig (igen ?).
Jeg kan ikke huske om vi hilste på hinanden i Morokulien - der var så mange, jeg så for første gang.
Jeg glæder mig til Stockholm. Vi har hele flokken af hunde med, men det er kun Gaia der skal udstilles og så vores Finske hyrdehund Mooja.
Kh, Susanne
Loggført
Susanne Stig Hansen
Kennel Keeza's Lunde
DKCH KLBCH Nysom Keeza
DKCH SCH INTCH KLBCH Ulfrigga Lundes Eske
Maahornet's Havdur
DKCH NordJV08 Paluna's Gaia Saradatter
Keeza's Lunde Niisa
Lundeklippe Cayla
Keeza's Lunde Oona

Torild

SV: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #9 på: 23.05. 2008 10:16 »

Hei Susanne.
Jeg hørte at det kom en Saradatter, Liv fortalte det, gleder meg til å se henne igjen. Så henne som valp
nemlig. Far til Sara var min Miklagard, så det er litt spennende å følge litt med de søte små. Jeg har også
en Sara-datter hjemme, men hun skal ikke stilles i Stockholm. Mulig hun må være med i bilen. Vi snakkes
der borte
Klem fra Torild
Loggført

Susanne Stig
Hansen
Oppdretter
Nybegynner

SV: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm
« Svar #8 på: 22.05. 2008 18:03 »

Hej
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World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm

Innlegg: 13

Det er rigtigt, at verdensudstillingen i 2010 er i København. For Lundehundene er datoen 26. juni, så
reserver allerede nu datoen.
I øvrigt kommer jeg til Stockholm med Paluna's Gaia Saradatter. Jeg tror, det er den eneste Lundehund
der kommer fra Danmark
Hilsen Susanne
Loggført
Susanne Stig Hansen
Kennel Keeza's Lunde
DKCH KLBCH Nysom Keeza
DKCH SCH INTCH KLBCH Ulfrigga Lundes Eske
Maahornet's Havdur
DKCH NordJV08 Paluna's Gaia Saradatter
Keeza's Lunde Niisa
Lundeklippe Cayla
Keeza's Lunde Oona

Torild

SV: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #7 på: 22.05. 2008 09:21 »

Hei. Etter som jeg har hørt, skal den være i København om 2 år? Så da åpner muligheten seg igjen
dersom en ikke vil reise "land og strand" rundt. Jeg har også meldt på fordi det er så "nært". Og så blir
det en del av ferien.
Torild
Loggført

Gunn Tove

SV: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #6 på: 22.05. 2008 01:00 »

Hei
Verdensutstillingen er vel hvert år, men i fjor var den i Mexico. Ikke så enkelt å reise dit :)
Det er en av grunnene til at jeg har valgt å stille der når det er i Stockholm. Regner med at det tar noen
år før den blir så nært igjen.
Påmeldingsfristen gikk ut i april tro jeg. Det er nå 20674 hunder påmeldt fra 56 land.
Påmeldingen var linket fra Svensk Kennel Klubb www.skk.se
Det ligger masse informasjon ute der nå.

Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin
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World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

SV: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm
« Svar #5 på: 21.05. 2008 12:28 »

Hei alle sammen. For en nybegynner som meg kunne det vært artig å få høre litt om Verdensutstillingen.
Jeg har ikke hørt om den. Er det hvert år? Må man kvalifiseres eller kan man bare melde seg på? Og hvor
kan man eventuelt melde seg på henne? Regner med at det er for sent nå, og det er synd, for det hadde
jo gått ann å kjøre fra Tromsø til Stockholm eller hvor den nå skulle være.
Det er kjempebra at noen av oss lundiseiere kan reise.
Hilsen Merete i Tromsø
PS vi i Tromsø skal foresten ha lundehundtreff nå på søndag den 25.05. Det blir koz.
« Siste redigering: 21.05. 2008 15:34 av Linjadatter`s Frøya »

Loggført

Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Torild

SV: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #4 på: 21.05. 2008 11:24 »

Hei. ja jeg regner med at det kan bli vanskelig å få til leir, men en tanke er det. Nå er vi 3 fra Rogaland
som reiser dit, med tilsammen 6 hunder. Jeg har aldri vært på verdensutstilling før, har hørt det kommer
ca 21000 hunder dit! Dette blir fantastisk moro!!
Spent hilsen fra Torild og gjengen.
Loggført

Gunn Tove

SV: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #3 på: 19.05. 2008 12:05 »

Hei
Arti å høre at det er flere som skal avgårde.
Jeg har bestilt plass på Almare Staket (via WDS web siden)
Hvis vi får mulighet til det, så hadde det vært morsomt med en leir. Men jeg er redd for at det er
forhåndsbestemt hvor vi skal stå...
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Sider: [1] 2
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm
Gå til:
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World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:18
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: World Dog Show + Circuit
utstillingene i Stockholm

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: 1 [2]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm (Lest 3638 ganger)
SV: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm
« Svar #2 på: 19.05. 2008 11:18 »

Hei der.
Jeg skal til verdensutstillingen. Jeg har meldt på hele tre hunder; Paluna's Runa, Rimfakse og Trodliskogen's Trym Runasønn. Mor, far og sønn. Runa og Trym skal også gå i "parklass". Liv Skjervik skal også
dit med 2 stk. Vi gleder oss en hel haug!! Først skal vi jo til Oslo og NKK's Jubileumsutstilling helgen før.
Skal vi prøve å lage Lunde-leir? Vi drar nemlig i bobiler, og har bestilt plass gjenneom WDS's hjemmeside.
Med sommerfugler i magen: Torild
Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

SV: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm
« Svar #1 på: 18.05. 2008 11:17 »

Heisan.
Ja det var morsomt at det var såpass mange, skulle gjærne vært der, men blir ikke i år.
Ønsker deg lykke til der nede...
Mvh Beate
Loggført

Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm
« på: 17.05. 2008 01:31 »

SKK har lagt ut en oversikt over hvor mange hunder som skal stilles på WDS i Stockholm i juli.
(tallene i parantes er totalt antall på WDS+Circuit)
DUNKERSTÖVARE 4   (5)
HYGENSTÖVARE   1   (1)
NORSK BUHUND 28   (52)
NORSK LUNDEHUND 41   (64)
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NORSK ÄLGHUND, GRÅ (GRÅHUND)   18   (18)
NORSK ÄLGHUND, SVART   13   (13)
Må si jeg syns det er morsomt å se at selv om lundehund ikke er den største norske rasen, er vi de som
stiller med flest hunder! Buhund som er neste på listen har såvidt jeg vet hele tre utstillinger...
Noen flere fra Norge som skal dit?
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Sider: 1 [2]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: World Dog Show + Circuit utstillingene i Stockholm
Gå til:

=> Deltagelse
=>
Deltagelse
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« forrige neste »
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NKK Kristiansand

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:18
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: NKK Kristiansand

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Annette

Nybegynner
Innlegg: 8

Emne: NKK Kristiansand (Lest 3136 ganger)
SV: NKK Kristiansand

« Svar #4 på: 27.04. 2006 20:32 »

Jeg ser at det er hele 15 påmeldte, så jeg dukker nok opp :)
En ting er å se enkelthunder eller masse bilder. En helt annen ting er å se mange sammen, sammenligne,
se hva en selv liker og hva dommeren liker osv. Utstilling er gøyere enn jeg trodde det var før jeg ble
dradd med av andre entusiaster
Loggført
Hilsen Annette

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: NKK Kristiansand

« Svar #3 på: 15.04. 2006 12:29 »

Hei Annette!
Jeg har meldt på 2, Og jeg vet om andre som også har meldt på, så vi blir nok noen stykker. Hyggelig om
vi ser deg der! Vi kan få en god lundeprat!!
Hilsen Torild som stiller med Miklagard og Runa.
Loggført

Annette

Nybegynner
Innlegg: 8

SV: NKK Kristiansand

« Svar #2 på: 11.04. 2006 23:14 »

Takk :) Da tror jeg at jeg skal prøve å rekke det!
Loggført
Hilsen Annette

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem

SV: NKK Kristiansand

« Svar #1 på: 11.04. 2006 22:22 »
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NKK Kristiansand

Innlegg: 131

De tre siste årene har det deltatt henholdsvis 10- 9 og 19 lundehunder. Katalognummer da selvsagt, noen
kan være stilt som veteraner også. Deltakelsen av lundehund på utstillinger har vært sterkt økende de
siste årene, du kommer nok ikke til å gå forgjeves. God fornøyelse. Vennlig hilsen Gerd

Loggført

Annette

NKK Kristiansand

Nybegynner
Innlegg: 8

« på: 11.04. 2006 21:27 »

Er det noen som vet om det pleier å være mange lundehunder der? Jeg bor ikke så langt unna, men
siden jeg skal stille på søndagen, og venter to mennesker og tre hunder i løpet av lørdagen, så lurer jeg
på hvor mye det er verd å organisere for å få timeplanen til å gå i hop.
Ikke misforstå: Jeg vil gjerne se lundehunder, men all den tid jeg vet hvordan de ser ut, så skulle jeg
gjerne ha sett mer enn to eller tre for kanskje å lære noe...særlig siden jeg også har andre å ta hensyn
til...
Loggført
Hilsen Annette

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: NKK Kristiansand
Gå til:

=> Deltagelse
=>
Deltagelse
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Eneste lundehund på exporama

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:18
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: Eneste lundehund på
exporama

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Eneste lundehund på exporama (Lest 2390 ganger)

Torild

SV: Eneste lundehund på exporama

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #2 på: 15.04. 2006 12:36 »

Hei der!
Å ja, det skjer nok at man stiller alene, og særlig med valp. Det er sjelden mange valper på samme sted,
og veldig få reiser langt for å stille "bare" valp. Men; du stiller jo en veldig spesiell hund, gammel norsk
rase, som endelig er med på den utstillingen også. La dem få se hvor flotte de er, du!!!
Lykke til, og forhåpentlig så snakkes vi ved en eller annen utstillingsring.
Hilsen Torild
Loggført

Gunn Tove

SV: Eneste lundehund på exporama

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #1 på: 30.01. 2006 13:49 »

Hei.
Kjenner meg godt igjen! Jeg stilte min lille Vinga 8 ganger som valp, og hun var eneste valp alle gangene.
I tillegg var hun eneste lundehund på flere utstillinger totalt i denne perioden. Det bedret seg på vår,
sommer, høst.
Lykke til i ringen. Kanskje vi treffes en gang :)
Mvh
Gunn Tove og Vinga
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
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Eneste lundehund på exporama
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Eneste lundehund på exporama
« på: 30.01. 2006 13:42 »

Skal stille min lille Maahornets Storm for første gang på lørdag, i valpeshow, og oppdaget til min store
skrekk at vi er eneste påmeldte lundehund! Ingen deltagelse å klappe for akkurat, tør jeg påstå... Litt
nervøs ;-)

Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: Eneste lundehund på exporama
Gå til:

=> Deltagelse
=>
Deltagelse
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Utstilling

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:18
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: Utstilling

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Utstilling (Lest 2698 ganger)

philo

SV: Utstilling

Gjest

« Svar #3 på: 15.05. 2005 20:34 »

Gerd!
Dette var oppløftende å høre, for den ene gangen jeg var på utstilling, var min den eneste lunden. og det
var til og med i lundehundland (Fauske i Salten, som jo ikke er såå langt fra Værøy/Røst. Det var faktisk
flere på utstillingen som kommenterte at det var synd)
Loggført

Gunn Tove

SV: Utstilling

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #2 på: 07.05. 2005 23:37 »

Hei og hopp! Koselig å høre fra deg. Da vi var på NKK utstillingen i Trondheim (stilte ikke lundehund, men
lhasa apso) var det 28 påmeldte lundehunder. Når det gjelder geografien så var vi på Valhall stadion i
Oslo i helgen som var. Vinga var eneste lundehund, men hun fikk kjempegode kritikker og plasserte seg
som BIG R på lørdag og BIG 4 på søndag. Jeg har også meldt henne på til utstilling i Letohallen den
30.-31. oktober. Får håpe det kommer et par.
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem

SV: Utstilling

« Svar #1 på: 07.05. 2005 23:36 »
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Utstilling

Innlegg: 131

Hei Gunn Tove! Velkommen som utstiller av lundehund. Jeg forstår din skuffelse, men bare vent. Jeg
opplevde det samme for få år siden, da jeg sto i Drammen på NKK-utstilling med den eneste lille
lundehunden blant 1000 andre. Siden den gangen har antall påmeldte lundehunder tatt seg betydelig
opp. de siste fire utstillinger til NKK har hatt 22, 24, 18 og 9 deltakere, så konkurransen begynner å bli
større. Også rundt i landet er det betydelig deltakelse, du har nok bare vært uheldig, men det er klart at
geografien og årstiden har betydning. Gled deg til en ny sesong med junior, kanskje vi møtes i ringen en
dag. Hilsen Gerd Haugen, Løvheim.
Loggført

Gunn Tove

Utstilling

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 07.05. 2005 23:30 »

Hei alle sammen. Jeg er en fersk lundehundeier som har lyst til å prøve mitt lille sjarmtroll i
utstillingsringen. Vi har til nå vært på to valpeshow og er påmeldt til to andre. Jeg har foreløpig to
grunner for å gjøre dette: trening av nurket, og å møte andre lundehunder/-folk. Stor er skuffelsen da
hun på 4 av 4 utstillinger er den eneste valpen som er påmeldt. På 2 av 4 utstillinger er hun den eneste
lundehunden som er påmeldt. (Jeg hadde dessverre ikke hadde mulighet til å dra på Lundehundklubbens
egen utstilling). Mitt spørsmål er da: Er det bare at utstillingssesongen er over, eller er det generelt liten
deltakelse med lundehund på utstilling? Til dere som vi har møtt på utstilling: Kjempekoselig å møte dere!
Triveligere gjeng skal man vel lete lenge etter. Med vennlig hilsen Gunn Tove og Lundekloen's Vinga.
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Deltagelse | Emne: Utstilling
Gå til:

=> Deltagelse
=>
Deltagelse
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