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Avlsrådet trenger hunder til Dommerkonferansen i november
« på: 13.10. 2011 14:17 »

Norsk lundehund klubb skal avholde dommer konferanse fredag 25 november 2011 på Thon Hotel Arena
på Lillehammer fra kl 17-21. Vi har innvitert dommere fra hele norden og i denne forbindelse trenger vi
ca 10 lundehunder å vise frem. Avlsrådet velger ut de hundene vi vil bruke for å få frem ulike trekk. Dette
betyr at de som stiller seg til disposisjon vil bli kontaktet av avlsrådet om det blir aktuelt.
De som kunne tenke seg dette sender meg en melding med navn på hund, samt mobil og epostadresse
for kontakt, som jeg videre formidler til avlsrådet. Vi trenger hunder med gode og dårlige labber. Vi
trenger hunder med og uten underbitt. Meld din interesse, så avlsrådet kan få velge i mangfoldet blandt
lundehunder :) Dette er en veldig viktig dommerkonferanse der klubben skal presentere rasekompendiet
og fortelle hvordan standaren til lundehunden er. Det kommer nok veldig mye positivt ut av dette, så
hjelp oss med å få gjennomført en fantastisk konferanse :)
Vennlig hilsen
Merete Evenseth
leder NLK
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine
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Emne: Til info: angående "foreløbig program for Værøytreffet 2012" (Lest 1261 ganger)
Sv: Til info: angående "foreløbig program for Værøytreffet 2012"
« Svar #1 på: 01.10. 2011 10:52 »

Heia- takk for opplysningen, og ser ut som komiteen for Værøy-treffet og 50 årsjubileet er kommet langt
jfr siste LHN. :)
Sjøl tenker og tenker jeg på Værøy, og drømmer om å oppleve Værøy og treffet med alt som skal foregå
:)
Men også valper på Arna og Beyla, eller på en av de to... Neste år får vise hva det blir til..
Ros også til redaksjonen som får til et LHN med variert stoff. De er også avhengig av at vi lundehundeiere
gir de tilbakemeldinger; som stoff og bilder etc.
Oppfordrer samtidig lundehundvenner å bruke dette forum, som nok har lidd nå når vi er i facebook-tida!
(har ikke vært så flink sjøl heller) Er jo veldig mye informasjon og gode diskusjoner her, og til hjelp til de
nye lundeeiere og de som har holdt på ei stund. Man blir aldri utlært når man driver med levende
vesener. Her har vi jo også et lukket forum for oppdrettere som er viktig å bruke.
Hilsen Dagrunn Mæhlen, Trøndelag med Frontpage Arna Atladottir og Beyla Arnadottir Av Vollakloa
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Til info: angående "foreløbig program for Værøytreffet 2012"
« på: 01.10. 2011 09:41 »

Jeg oppdaget at noe var falt ut i den norske versonen av program for Værøytreffet, som sto i Lundehundnytt nr 3, 2011.
På åpningsdagen den 25 juli 2012, skal det være boklansering av den lenge etterlengtede Lundehund
boken. Dette skal Ingvild Espelien ta seg av. Så skal Roar Torsteinsen holde foredrag i ord og bilder om
gåturen til Måstad, som folk kan ta dagen etterpå. Alt står rett i den engelske versonen. Der kan du lese
det som er falt ut av den norske versonen :)
Hilsen
Merete Evenseth
leder NLK
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Emne: Rasekompendiet (Lest 1299 ganger)
Rasekompendiet

« på: 17.11. 2010 14:38 »

Endelig er kompendiet ferdig og nettopp kommet ut fra trykkeriet. Har ikke sett det selv enda, men har
hørt fra politelige kilder at det er blitt veldig bra. Jeg skal få sendt noen eksemplarer til Dogs4all, slik at
de som vil kjøpe det der kan få mulighet for det.
For de som ikke skal til Dogs4all på Lillestrøm, så kan rasekompendiet bestilles via meg.
Kompendiet koster kr 70,Hilsen
Merete Evenseth
leder NLK
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine
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Monica

Sv: Lundehund kalenderen for 2011 Årets julegave.....

Nybegynner
Innlegg: 4

« Svar #3 på: 08.11. 2010 21:20 »

Sitat fra: Merete Evenseth på 08.11. 2010 13:46
Heia.
Ja det blir å få kjøpt kalendere på Dogs4all. Jeg sender nedover et lite antall.
Vi blir å satse mer på Dogs4all fremover enn Hundelivsmessen. Dels fordi man skal ha folk til å stå på standen og dels fordi
Hundelivsmessen ikke blir prioritert blandt andre hundeklubber etc. I år var det tilogmed kolisjon med ei annen utstilling i nærheten,
som nok trakk flere folk enn Hundelivsmessen.
Du er hjertelig velkommen til å stå på stand for klubben dersom det passer. Vi trenger all dugnadshjelp som vi kan få. Kontakt person er
Geir Morten Jansberg, kontaktperson for Hedemark.
Hilsen
Merete Evenseth, leder NLK

Da skal ihvertfall jeg ha kalenderen på dogs4all :-)
Stå på standen trur jeg ikke at jeg skal rote meg inn på for min del for jeg kan ikke så mye om lundehund
enda :-)
Skjønner at dere ikke prioriterte hundelivsmessa,men jeg blei bare litt skuffa når det ikke var noen i
standen,men godt og høre at det vil bli det på dogs4all:-)
Jeg blir nok limt til standen deres en liten stund ja :-)
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Lundehund kalenderen for 2011 Årets julegave.....
« Svar #2 på: 08.11. 2010 13:46 »

Heia.
Ja det blir å få kjøpt kalendere på Dogs4all. Jeg sender nedover et lite antall.
Vi blir å satse mer på Dogs4all fremover enn Hundelivsmessen. Dels fordi man skal ha folk til å stå på
standen og dels fordi Hundelivsmessen ikke blir prioritert blandt andre hundeklubber etc. I år var det
tilogmed kolisjon med ei annen utstilling i nærheten, som nok trakk flere folk enn Hundelivsmessen.
Du er hjertelig velkommen til å stå på stand for klubben dersom det passer. Vi trenger all dugnadshjelp
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som vi kan få. Kontakt person er Geir Morten Jansberg, kontaktperson for Hedemark.
Hilsen
Merete Evenseth, leder NLK
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Monica

Nybegynner
Innlegg: 4

Sv: Lundehund kalenderen for 2011 Årets julegave.....
« Svar #1 på: 08.11. 2010 01:41 »

Vil denne bli solgt i standen til lundehunden på dogs4all?
Håper dere er litt mer synlige på dogs4all enn på hundelivs messa i Lillestrøm var innom standen mange
ganger,men ingen folk eller hund:-(
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Lundehund kalenderen for 2011 Årets julegave.....
« på: 01.11. 2010 19:05 »

Heia alle sammen.
Da kan jeg fortelle at nå er lundehund kalenderen klar for bestillinger. Den koster kr 175,- og kan bestilles
hos kalender@lundehund.no
Overskuddet går til trykking av Lundehund boken.
Hilsen
Merete Evenseth
leder NLK
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine
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Emne: Oppdrettersiminaret i Rogaland 11.juli 2010 (Lest 1233 ganger)
Sv: Oppdrettersiminaret i Rogaland 11.juli 2010
« Svar #1 på: 14.06. 2010 16:10 »

Jeg er helt fersk i klubben og ha ei tispe født i mai 2009 som vi vurderer å ha et kull på etterhvert :-) Nå
har jeg meldt på både spesialen og oppdretterseminaret - gleder meg til masse nye inntrykk og mye
lærdom :-) Og ikke minst ti å treffe andre lundehundmennesker :-)

Loggført
www.cemilie.com

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Oppdrettersiminaret i Rogaland 11.juli 2010
« på: 14.06. 2010 09:58 »

Heia alle sammen.
Nå nærmer det seg sommerferie med stormskritt, og lundehund helg i Rogaland. Da fristen gikk ut hadde
38 hunder meldt seg på. Nå er det bare utsatt frist igjen, den 18.juni, så har vi antallet til årets spesial.
Jeg vil minne sterkt om Oppdretterseminaret, som skal være dagen etter spesialen. Her håper jeg at du
skjønner hvilken unik sjangse du har til å få være med på et slikt forum, som seminaret er. Spesielt
viktig er det at du som har lundehund som interesse, melder deg på. Man trenger ikke å ha hatt kull, eller
være oppdretter for å bli med. Heller ikke bare tispe eiere. Vi trenger dere hannhund eiere også. Her er
et tilbud til alle som har Lundehund, gammel som ung, erfaren som uerfaren, til å bli med å skaffe seg
mer lære om rasen vår og oppdrett på små populasjoner, som lundehundrasen er. Her får man være
med å lære og diskutere sammen med andre entusiaster, som har vært i inn-og utland for å dele sin
kunnskap med oss. Her møter vi også andre deltakere fra våre naboland slik at dette kan bli et meget
interesant seminar. Det er allerede stor belastning på våre fantastiske folk som sitter i avlsrådet, og de vil
være med å dele sin kunnskap og erfaring med oss, slik at vi kan få lære om avl og oppdrett. Det er
viktig at kunnskapen om oppdrett og avl på rasen vår spres på flest mulig, og dette er noe helt annet enn
det man lærer på NKK seminarene. Mye av det som sies der, er ikke brukbart og direkte feil for oss.
Håper du melder deg på eller kan drive litt "lobbyvirksomhet" dersom du vet om noen som skal på
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Spesialen, slik at de melder seg på med navn, adresse og tlf nr til oppdretterseminar@lundehund.no eller
send sms/ring mobil 91644269 (Merete sin tlf)
snarest. Innbetalingen på kr 200,- kan også gjøres ved inngangen til senminaret, dersom dette er enklere
for deg.
Og selv har jeg tenkt å gå på fjellet Prekestolen på mandag istedefor søndag, for å få med meg mest
mulig av alle aktivitetene. Håper flere tenker slikt. Da får man nemmelig både i pose og sekk :)
Vennlig hilsen
Merete Evenseth
leder NLK, som ser frem til en fantastisk spennende helg i Rogaland.

Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine
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Merete
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Oppdretter
Sr. Medlem
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Sv: Påmeldingen til årets Spesialutstilling i Stavanger 2010
« Svar #3 på: 07.06. 2010 16:49 »

Hei.
Jeg og mine to lundehund tisper skal nedover til Stavanger fra Tromsø, og jeg regner med at en plass
mellom 40-60 lundehunder kanskje blir å stille opp. Antallet vet vi mer om når fristen for påmelding går
ut den 10.juni og forlenget frist (men som er dyrere) går ut den 18.juni.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 41

Sv: Påmeldingen til årets Spesialutstilling i Stavanger 2010
« Svar #2 på: 06.06. 2010 16:30 »

Jeg startet en tråd et annet sted og så først nå at det allerede var en her om emnet. Beklager rotet, og
legger inn innlegget mitt her i stedet. Kanskje noen kan slette den andre tråden?
http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=332.0
Nå har jeg nettopp meldt vår Emma på utstillingen 10 juli - og for vår del blir det aller første gang Emma
skal på utstilling, og aller første gang jeg skal stille en lundehund. Jeg er spent på å treffe andre
lundehundfolk og se andre lundehunder. Ikke så ofte vi har møtt noen ;-)
Er det mange her på forumet som skal dit?
Loggført
www.cemilie.com

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Sv: Påmeldingen til årets Spesialutstilling i Stavanger 2010
« Svar #1 på: 02.06. 2010 22:36 »

Her kan man lese mer om programmet i Stavanger.

Innlegg: 79

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=329.0[16/02/2015 22:01:19]

Påmeldingen til årets Spesialutstilling i Stavanger 2010

http://home.lyse.net/nlhkrogaland/html/spesialen_program.html

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

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Påmeldingen til årets Spesialutstilling i Stavanger 2010
« på: 02.06. 2010 19:29 »

Heia alle sammen.
Nå ligger det link ute på hjemmesiden hvor du melder deg på og betaler med kort med en gang via NKK`s
dogweb arra system. Dersom du ikke har registrert deg på "Min side" på NKK, registrerer du deg gratis
først. Gjelder også dersom du er fra utlandet.
Fristen for påmelding her er 10.juni.
Absolutt siste frist er 18.juni, men da koster det litt mer.
Manuell påmelding til Torild Olsen er 6.juni, men du sparer henne for masse arbeid dersom du kan gjøre
det via web.
Nkk har et system som gjør all jobb for oss og gjør det enkelt for deg også når du melder deg på ei
utstilling. Deltagernummer får du rett hjem til e-posten din ca 1 uke før utstillingen.
Er det noe du lurer på, så ikke nøl med å ta kontakt med meg eller de i Rogaland som ordner utstillingen
for oss i år.
Vennlig hilsen
Merete Evenseth, leder i Norsk Lundehund Klubb
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Påmeldingen til årets
Spesialutstilling i Stavanger 2010
Gå til:

=> Har
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
Har
du meninger
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« forrige
neste »

 


OK

Villmarksmessen

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:02
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? |
Emne: Villmarksmessen

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: Villmarksmessen (Lest 1304 ganger)

MagnusEnger

Sv: Villmarksmessen

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« Svar #3 på: 04.06. 2010 12:32 »

Heia!
NLK sine brosjyrer ligger her: http://lundehund.no/om-norsk-lundehund/brosjyre Lenker til
Genressursentret/NKK sine brosjyrer nederst på siden.
Lenke til Genressursentret/NKK sin samlebrosjyre om norske hunderaser på engelsk ligger her:
http://lundehund.no/english/brochures
Vennlig hilsen
Magnus
Loggført
Hjemmeside - Bilder

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Villmarksmessen

« Svar #2 på: 04.06. 2010 09:54 »

Så flott at du gjorde dette :)
Ser at flere og flere bruker villmarkmessene til å vise frem Lundehunden og der er virkelig flott. Jmfr
Lundehund-nytt nr 2-2010 der det også står et referat fra en slik villmarkmesse. Jo fler og mer man viser
fram rasen, jo fler blir betatt :)
Og det stemmer at klubben har brosjyrer på flere språk liggende på hjemmesiden, som man kan laste
ned. I tillegg har Genressursentret og NKK gratis brosjyrer man kan få tak i ved å hennvende seg til dem.
Hilsen
Merete Evenseth
Leder NLK
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=277.0[16/02/2015 22:01:34]

Villmarksmessen

Janne Elin
Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 10

Sv: Villmarksmessen

« Svar #1 på: 03.06. 2010 16:04 »

Villmarksmesser er flott arena for å reklamere for rasen. Tok med en liten epistel om lundehund i vår egen
brosjyre, som er delt ut på flere villmarksmesser både i Norge og Sverige.
Dessverre ble det noe kort om rasen i vår brosjyre, men fant nå ut at Norsk lundehunklub har en egen
brosjyre man kan kopiere. Så den vil jeg dele ut til turister som er innom vår gård.

Loggført
Lundehund i hjertet, før man kunne gå.

Hege Hellesvik
Jr. Medlem

Innlegg: 29

Villmarksmessen

« på: 04.04. 2009 23:49 »

Ser at Lundehunden ikke skal være med under villmarksmessen.
Hadde ikke dette vært ett yppelig sted å vise fram den nydelige rasen vår?
Synes ikke vi viser fram rasen vår nok i slike sammenheng.
Var på messe for noen mnd siden. På Hellerud. Masse forskjellige raser var representert. Men
ikke Lundehunden. Jeg hadde med Milo ditt og fikk utrolig mange spørsmål om rasen.

Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Villmarksmessen
Gå til:

=> Har
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
Har
du meninger
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« forrige neste »

 


OK

Husstandsmedlemmer for 2010

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:02
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne:
Husstandsmedlemmer for 2010

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Emne: Husstandsmedlemmer for 2010 (Lest 1288 ganger)
Husstandsmedlemmer for 2010
« på: 14.12. 2009 10:44 »

Heia alle lundehundeiere.
Det har desverre vist seg å være en feil i Husstandskontigenten for 2010 for enkelte. Noen står med beløp
0,- der det skal være kr 100,For å ikke lage for mye rot blandt de det gjelder foreslo NKK å be de det gjelder, om å betale inn den
hundrelappen direkte til klubbens konto, så skal det bli rettet opp fra kontigenten i 2011.
Jeg håper at dette kan bli gjort, slik at klubben slipper å gå glipp av litt inntekt i form av
Husstandsmedlemmer.
På forhånd takk til alle dere det gjelder. Husk å merke innbetalingen med Husstandsmedlem 2010, så vår
eminente kasserer ser hva det er.
Hilsen
Merete Evenseth
Leder av Norsk Lundehund klubb
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Husstandsmedlemmer for
2010
Gå til:

=> Har
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
Har
du meninger
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« forrige neste
»

 


OK

Lundehund kalenderen for 2010

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:03
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne:
Lundehund kalenderen for 2010

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Emne: Lundehund kalenderen for 2010 (Lest 941 ganger)
Lundehund kalenderen for 2010
« på: 11.12. 2009 10:12 »

Heia alle sammen.
Nå vil jeg bare minne om at den flotte lundehund kalenderen er klar til utsending fra meg. Så dersom du
vil sikre deg et eksemplar eller to, så må du skynde deg. Og spesielt dersom det skal være julegave, så
haster det.....
Samtidig er du med å støtter Norsk lundehund klubb med kr 150,- og klubbens arbeid med å ivareta
denne unike kulturskatten vår på fire bein.
Kan bestilles via e-post mereteevenseth@yahoo.no
Ha ei flott advendstid.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Lundehund kalenderen for
2010
Gå til:

=> Har
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
Har
du meninger
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« forrige neste
»

 


OK

Oppdatering av oppdrettere?

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:03
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne:
Oppdatering av oppdrettere?

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Oppdatering av oppdrettere? (Lest 2092 ganger)

Anneli

Sv: Oppdatering av oppdrettere?

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

« Svar #9 på: 26.08. 2009 20:56 »

Torild och Beate
Ni skall INTE ha dåligt samvete för att tiden inte räcker till, tyvärr har dygnet bara 24 timmar och en del
av dessa timmar bör man också ägna åt sin familj och det som hör till vilket är viktigast, om webbsidan
inte blir uppdaterad är se-la-vi, ni finns där iaf och finns med som uppfödare på NLK.s lista.
Det är inte kul heller att inte kunna sova på nätterna och för att trötta ut mig själv sitter jag vid datorn när
jag inte kan göra så mycket annat och jag skulle gladeligen prioritera bort datorn om jag kunde slå mig
till ro och sova istället.
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Vofsi

Sv: Oppdatering av oppdrettere?

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #8 på: 25.08. 2009 16:35 »

Heisan.
Som mange andre så strekker ikke tiden til bestandig. Jeg prøver å oppdatere hjemmesiden min når det
skjer noe, men vet at nå i sommer så har andre ting blitt prioritert.
Og nå når ferien er over, så jobber man fult, har unger som skal hit og dit, skal trene hunder osv, og alt
tar tid.. Så beklager at man ikke alltid har oppdaterte sider, men slik er det bare..
Mvh Beate

http://home.online.no/~happo/
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem

Sv: Oppdatering av oppdrettere?
« Svar #7 på: 25.08. 2009 14:08 »

Hei. Jeg har lyst til å henge meg på litt her, selv om det meste er sagt av andre. Det jeg vil "stresse" litt er
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Oppdatering av oppdrettere?
Innlegg: 210

at det vi driver med er fritid, frivillig, og av ALLE ulikt prioritert! Jeg synes at sånn skal det være, og så
får vi heller jobbe litt for å få fatt i "de andre".
Minner også om at klubben har valpeformidler som stort sett får beskjed om ledige valper, omplaseringer
og sånt.
Med LITT dårlig samvittighet for dårlig oppdatert hjemmeside;
Torild i Trodli-skogen
Loggført

Anneli

Oppdretter
Fullt medlem

Sv: Oppdatering av oppdrettere?
« Svar #6 på: 23.08. 2009 11:28 »
Sitat fra: Ann E på 22.08. 2009 09:37

Innlegg: 72

Selvfölgelig forventer jeg ikke at alle oppdrettere har en hjemmeside, men det finns fler enn de det er linket til.
Og selvfölgelig bör oppdretterne selv sende inn info om forandringer (f.eks ny hjemmesideadresse) men så mange oppdrettere av norsk
lundehund finns det vel ikke at en ikke kan sende et felles mail og spörre etter forandringer f.eks en gang i året? Enkelte har kanskje
ikke et oppdrett lenger engang...

Det är helt enkelt bättre att man som uppfödare själv sänder iväg info eftersom man inte får publicera
vissa uppgifter utan lov. Samt vet man inte när det kommer upp nya uppfödare. T.ex. bara de sista 5
åren har det dykt upp flertalet nya uppfödare vilket gläder mig oerhört eftersom det är bra för rasen. Men
som uppfödare måste man vara aktiv om man vill synas. Det hör till en själv att visa att man finns. Samt
skall man börja skicka iväg och fråga om förändringar så kanske man missar någon och så blir det illa
vara av detta så det är mycket bättre att detta hänger på uppfödaren själv. Jag personligen vet inte vilka
nya uppfödare som dykt upp t.ex. i Norge, Sverige eller i Finland.
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Ann E

Nybegynner
Innlegg: 13

Sv: Oppdatering av oppdrettere?
« Svar #5 på: 22.08. 2009 09:37 »

Selvfölgelig forventer jeg ikke at alle oppdrettere har en hjemmeside, men det finns fler enn de det er
linket til.
Og selvfölgelig bör oppdretterne selv sende inn info om forandringer (f.eks ny hjemmesideadresse) men
så mange oppdrettere av norsk lundehund finns det vel ikke at en ikke kan sende et felles mail og spörre
etter forandringer f.eks en gang i året? Enkelte har kanskje ikke et oppdrett lenger engang...
Loggført
Mvh. Ann E.

Anneli

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

Sv: Oppdatering av oppdrettere?
« Svar #4 på: 10.08. 2009 22:41 »

Jag är själv webbmaster för svenska lundehundsällskapets hemsida - ett arbete man gör på frivillig basis
och när man hinner med och har tid. Inte heller jag sitter och surfar runt för att checka att länkar
fungerar utan räknar med att om något förändras så blir man meddelad. Man gör ju arbetet för rasen och
föreningens skull, men man har också ett privatliv och har inte tid att sitta och surfa runt. Så även jag
önskar att de berörda hör av sig om det är en bruten länk.
Vill man vara med så tycker jag det hör till berörd att meddela sitt intresse att man vill vara med så gör
man inte fel. Jag personligen lägger inte upp en uppfödare på listan om jag inte har det skriftligt att det
skall göras.
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Oppdatering av oppdrettere?

Vad gäller uppdatering av deras egna hemsidor är också det en prioriteringsfråga om man har tid att
uppdatera, om man har dataproblem, kunskap etc... Samt väljer man själv vad man vill lägga ut och inte
lägga ut när man uppdaterar. Personligen har jag som de flesta vet gjort om min sida ett XXXX antal
gånger för att mitt intresse är just webbdesign och tycker det är roligt. Men en del vill bara vara med att
de finns och tycker det är bra med det. Vill man veta något får man väl ta kontakt med uppfödaren som
man gjorde förr - t.ex. per telefon.
Anneli
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

MagnusEnger

Sv: Oppdatering av oppdrettere?

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« Svar #3 på: 10.08. 2009 09:52 »

Det er bare å sende oppdateringer til vevsjef@lundehund.no! Alt som blir rapportert kommer med, selv
om det av og til kan ta noen dager før det skjer noe. Vevsjefen har dessverre ikke kapasitet til å sjekke
jevnlig at alle eksterne lenker fra hjemmesiden funker, så hvis det er noen som oppdager noe som ikke
funker er det veldig fint om dere sier fra til meg, selv om det ikke er deres "egen" lenke! ;-)
Vennlig hilsen
Magnus Enger
Vevsjef
(som for tiden selv har en hjemmeside som er midlertidig "nede" på grunn av bytting av leverandør av
hjemmesideplass...)
Loggført
Hjemmeside - Bilder

Gunn Tove

Sv: Oppdatering av oppdrettere?

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #2 på: 09.08. 2009 15:11 »

Hei
Folk får vel gjøre litt innsast selv for å komme med på lista over oppdrettere og informere om nye
hjemmesideadresser osv. Så vi får kanskje oppfordre folk til å sjekke om de er med, om informasjonen
stemmer og evt. gi beskjed om at de skal av eller på lista og hva som evt. skal endres.
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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Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Oppdatering av oppdrettere?
« Svar #1 på: 09.08. 2009 09:40 »

Hei Ann E.
Nå skal jeg være forsiktig med å ha bestemte meninger om det du tar opp, da jeg er en av de nye
oppdretterne, og jeg tror det er mange forskjellige årsaker til det du ser vedr oppdretternes hjemmesider.
Skal forsåvidt være enig med deg, at det er dumt at ikke hjemmesider er oppdatert eller at det linken
ikke fungerer, eller at de har sluttet som oppdrettere.
Men vi kan ikke forvente at alle har hjemmesider sjøl om de oppdrettere!
Det kan også være mangel på datakunnskap, tid, eller bruk av tid, ting har endra seg i deres oppdrett,
trenger hjelp for ei fungerede hjemmeside osv.
Hva ønsker en med sin egen hjemmeside? Prioritering! Hva vil en fortelle om? Når en har valper,
resultater, daglig blogg? Muligheten er mange i vår dataverden, men det er den enkelte sjøl som må få
legge føringer for det, synes jeg.
Du tar opp noe som viktig diskusjonsgrunnlag både her på forumet og også i klubben/styret, og som er
viktig for å spre kjennskap og kunnskap videre om den flotte rasen vår til nye valpekjøpere m.m.
Løkke te videre!
Hilsen fra Dagrunn, Arna og Beyla; kennel Vollakloa
Loggført

Ann E

Nybegynner

Oppdatering av oppdrettere?
« på: 07.08. 2009 18:48 »

Innlegg: 13

Jeg savner oppdatering av f.eks oppdretteres hjemmesider, mange står uten hjemmeside og noen med
"ikke fungerende" link...
Jeg lurer også på om det er mange nye oppdrettere som ikke er med på lista i det hele tatt B)
Loggført
Mvh. Ann E.

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Oppdatering av
oppdrettere?
Gå til:

=> Har
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
Har
du meninger
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« forrige neste
»

 


OK

Övernattning på Väröy

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:03
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne:
Övernattning på Väröy

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Emne: Övernattning på Väröy (Lest 1836 ganger)
Sv: Övernattning på Väröy. Til Annika Ågren
« Svar #2 på: 12.05. 2009 18:10 »

Til Annika.
Ser at du har overtatt overnattingsplassene til Anneli.
Har du noen til overs? Jeg prøver å hjelpe et ektepar fra Oslo, som ikke har fått seg noen steder å bo. Har
du et rom med to senger, som du ikke bruker?
Du når meg på epost mereteevenseth@yahoo.no
Hilsen Merete i Tromsø
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Anneli

Oppdretter
Fullt medlem

Sv: Övernattning på Väröy
« Svar #1 på: 01.05. 2009 13:56 »
Sitat fra: Anneli på 19.04. 2009 23:49

Innlegg: 72

jag har bokat platser för övernattning på Väröy och tänkte nu här höra om någon är intressera att ta över bokningen eftersom jag själv
inte kommer att åka dit, vänligen kontakta mej per e-post om det: anneli.rosenberg@aland.net
Förhoppningsvis har jag valpar och de går före en Väröy resa.
mvh
Anneli Rosenberg
kennel Eriksro

Denna bokning har Annika Ågren tagit över!
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998
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Övernattning på Väröy

Anneli

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

Övernattning på Väröy
« på: 19.04. 2009 23:49 »

jag har bokat platser för övernattning på Väröy och tänkte nu här höra om någon är intressera att ta över
bokningen eftersom jag själv inte kommer att åka dit, vänligen kontakta mej per e-post om det:
anneli.rosenberg@aland.net
Förhoppningsvis har jag valpar och de går före en Väröy resa.
mvh
Anneli Rosenberg
kennel Eriksro
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998
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Lundehundeiere i Møre og Romsdal?

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:03
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne:
Lundehundeiere i Møre og Romsdal?

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Emne: Lundehundeiere i Møre og Romsdal? (Lest 1148 ganger)
Lundehundeiere i Møre og Romsdal?
« på: 24.04. 2009 12:28 »

Som fersk kontaktperson for NLK i Møre og Romsdal lurer jeg på om det er flere lundehundeiere i fylket?
Ta gjerne kontakt på epost: gtormset@online.no og fortell meg hvem og hvor dere er og hvilke hunder
dere har.
For de som er på Facebook er det også opprettet en gruppe som heter "Lundehundeiere i Møre og
Romsdal".
« Siste redigering: 24.04. 2009 12:32 av Gunn Tove »

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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Ang fergen til Værøytreffet 2009

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:03
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne:
Ang fergen til Værøytreffet 2009

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Hege Hellesvik
Jr. Medlem

Innlegg: 29

Emne: Ang fergen til Værøytreffet 2009 (Lest 2469 ganger)
Sv: Ang fergen til Værøytreffet 2009
« Svar #8 på: 18.04. 2009 23:09 »

Da har vi bestilt. Fra Bodø den 5 juli og til Mosknes den 8 juli.
Gleder meg masse til å hilse på andre Lundehunder og eiere:o)
Loggført

Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Sv: Ang fergen til Værøytreffet 2009
« Svar #7 på: 16.04. 2009 14:49 »

Hei Merete
Da ser det ut til at vi tar samme båt på lørdag... vi reiser også fra Moskenes på lørdag.
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

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: Ang fergen til Værøytreffet 2009
« Svar #6 på: 16.04. 2009 13:19 »

Hei Merete!
Takk skal du ha. Nå er den bestilt. Jeg reiser fra Bodø 5/7 og til Moskenes 9/7. Og der kom det en
sommerfugl til som flagrer ivei!!

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=244.0[16/02/2015 22:03:02]

Ang fergen til Værøytreffet 2009

Mvh Torild og gjengen
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Ang fergen til Værøytreffet 2009
« Svar #5 på: 15.04. 2009 16:05 »

No kan dokker begynne å forhåndsbooke plass til Værøy. Bestilling og betaling skjer på
http://www.torghatten-nord.no/
Det er allerede fullbooket fra Moskenes til Værøy mandag 6.juli, men husk at det er bare 40% av
kapasiteten som blir forhåndsbooket. De resterende 60% er for de som stiller seg i fergekø. Og så kan
det jo komme avbestillinger underveis. Min familie tar ferga ut til Værøy lørdag, og da får vi jo noen
dager å utforske øya på egen hånd.
Det går heller ikke ferge fra Moskenes om søndagene - kun fra Bodø.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Ang fergen til Værøytreffet 2009
« Svar #4 på: 18.03. 2009 18:33 »

Heia.
Æ sendte en mail i går til fergebookingen for å bestille plass, og fikk svar i dag at det var litt for tidlig. De
regnet med at i slutten av mars ville de nye rutene være klar.
Og selvfølgelig må vi prøve å få til en felles kjøring eller stopp nedover. Vi er jo faktisk noen biler som blir
å kjøre nedover. Dette kan vi planlegge på lundehundtreffet den 4 april.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Vofsi

Sv: Ang fergen til Værøytreffet 2009

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #3 på: 18.03. 2009 11:07 »

Heisan alle hudegale...
Begynner det bli tid for å bestille plass? Eller? Noen som vet når vi eventuelt må bestille?
Og til dere som skal nedover fra Troms, hadde vært koselig om vi kunne møttes på veien, og kjørt
sammen nedover..
Beate
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: Ang fergen til Værøytreffet 2009
« Svar #2 på: 28.10. 2008 11:43 »

Hei Merethe og andre som skal til Værøy neste sommer. Så det er andre som er like gale som meg! Jeg
har allerede bestillt bobil i 4 uker i sommer, og har tenkt å "gjøre" nord-Norge. Starter med utstillingen i
Trondheim, og fortsetter i fin fart oppover til kaien i Bodø. Har skumle planer om å besøke "barn" på
veien også. Vet av erfaring at fergen ikke tar imot bestilling før ut på nyåret, men over skal jeg om jeg
skal gå på vannet. Det blir min tredje tur, og det blir forhåpentlig ikke den siste! Stygt eller pent vær: det
er en opplevelse!!!:)
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Ang fergen til Værøytreffet 2009

Stor hilsen fra Torild og gjengen
Loggført

Drevja

Nybegynner
Innlegg: 4

Sv: Ang fergen til Værøytreffet 2009
« Svar #1 på: 27.10. 2008 18:27 »

Hei til de som har tenkt seg til Værøy til sommeren.
Treff-komiteen skal ha møte første helga i november, og da er kommunikasjon og overnatting ett av
temaene.
Vi kommer til å ta kontakt med Hurtigruten group - eller de som skal drive fergene etter jul for å sjekke
muligheter for
reservasjon, ekstraturer og mulighet for dispensasjon for å kunne ha hundene inne på en av salongene.
Angående camping så er skoleplassen reservert for oss fra søndag og utover uka. Der får vi benytte
toalett og dusjer og
får også tilkoblet ladestrøm. Det vil bli lagt ut informasjon fortløpende på web-sida etter hvert som vi får
brikkene lagt,
men vi er også takknemlig for å få konkrete spørsmål fra de som har tenkt seg til Værøy.
For Treff-komiteen Karen Elise Dahlmo
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Ang fergen til Værøytreffet 2009
« på: 27.10. 2008 14:42 »

Hei alle sammen som har tenkt seg til Værøy på treff i 2009.
Jeg ringte i dag for å bestille plass til en bobil og ei campingvogn. Da sa hun at bestillinger ikke kunne
gjøres før i Mars/April ,når de nye rutetidene var klar. Men hun anbefalte Lundehund komiteen om å ta
kontakt med de i bookingen, for eventuelt å sette opp ekstra ferge. Slik jeg har forstått ferge opplegget,
så er 40 eller 60 % forbeholdt de fast boende.
Er det noen i klubben som kan ta tak i dette, og gjerne si ifra i god tid hvordan ferge opplegget blir.
Samtidig så lurer jeg på om vi må bestille plass for vogn og bobil en eller annen plass, eller er dette også
noe som blir ordnet av komiteen. Slik jeg har sett er det en campingplass ved den gamle flystasjonen.
Skal vi stå der, eller rundt selve utstillings området ,hvor nå det måtte være.
Fint om noen kunne redegjøre for dette praktiske for oss som aldri har vært på Værøy før.
Hilsen Merete Evenseth
Lundehundkontakten i Troms
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine
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"Nakkeknekking"

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:04
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? |
Emne: "Nakkeknekking"

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: "Nakkeknekking" (Lest 1401 ganger)

Gunn Tove

Sv: "Nakkeknekking"

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #2 på: 19.03. 2009 14:35 »

Kommentar fra Ingvild:
Det står skrevet i klubbens gamle kommentarer til standarden som tidligere har vært delt ut til dommerne
i forbindelse med dommerseminar. Det er med i det nye rasekompendiet som vi håper å gi ut i løpet av
våren. En dommer er innklaget for saken, NKK har ikke svart på vår henvendelse.
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

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: "Nakkeknekking"

« Svar #1 på: 18.03. 2009 18:35 »

Æ trur ikkje det står noen plass om dette, men at dommeren heller bør be eieren om å utføre disse. Men
kanskje noen mer garvede vet om dette......

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

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=274.0[16/02/2015 22:03:15]

"Nakkeknekking"

Vofsi

"Nakkeknekking"

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« på: 18.03. 2009 10:23 »

Heisan.
Mulig jeg er treig, men hvor står det at dommeren ikke skal knekke bak nakken, og tøye ut forbeina?
Hadde vært greit å ha med seg til NKK i Harstad regelverket, for det er kommet meg for øre at akkurat
denne dommeren som dømmer der, bruker sjekke dette.. Og jeg tenkte derfor være "føre var", og ha
med meg lovverket..
På forhånd takk..
Loggført
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Lundehund og Værøy treffet på NRK Nordland i morgen 20.januar 2009

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:04
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne:
Lundehund og Værøy treffet på NRK Nordland i morgen 20.januar 2009

0 medlemmer og 1 gjest
leser dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

Emne: Lundehund og Værøy treffet på NRK Nordland i morgen 20.januar 2009 (Lest 1582 ganger)
Sv: Lundehund og Værøy treffet på NRK Nordland i morgen 20.januar 2009
« Svar #5 på: 21.01. 2009 22:22 »

Det ble veldig bra Merete!! Bra jobba! For deg som ikke har hørt det:
Gå hit:
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/450346
Gå inn på Morgenradio 20/1, sending kl 08.05, dra "markøren" 44 minutter inn i sendinga og nyt! Varte
vel ca 10 minutt.
Mvh Elin
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Sv: Lundehund og Værøy treffet på NRK Nordland i morgen 20.januar 2009
« Svar #4 på: 21.01. 2009 12:06 »

Heisan Merete.
Nå har jeg vært inne på nettet og hørt på intervjuet... Det hørtes veldig bra ut... Syntes du fikk med det
viktigste, og det var kjempereklame for rasen vår.
Klem fra Beate..
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Sv: Lundehund og Værøy treffet på NRK Nordland i morgen 20.januar 2009
« Svar #3 på: 20.01. 2009 10:49 »

Hei igjen og takk for støtten.

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=265.0[16/02/2015 22:03:30]

Lundehund og Værøy treffet på NRK Nordland i morgen 20.januar 2009

Innlegg: 79

Nå er jeg ferdig med intervjuet, og magen er begynt å komme i gjenge igjen. Jeg var så nervøs, og det
høres sikkert til å begynne med. Men jeg syns det gikk ganske bra, og at jeg fikk sagt det som skulle sies.
Det var en behagelig reporter. Så får vi håpe at de i Nordland fikk hørt sendingen, og at de er stolte over
å ha Lundehund i disse dager. Æ e iallefall det.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Sv: Lundehund og Værøy treffet på NRK Nordland i morgen 20.januar 2009
« Svar #2 på: 19.01. 2009 17:18 »

Fantastisk Merethe,
Gud æ e glad for at du e kontakt i Troms.. Du gjør en super jobb...

Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Lundehund og Værøy treffet på NRK Nordland i morgen 20.januar 2009
« Svar #1 på: 19.01. 2009 16:59 »

Så flott-Vi eieran av rasen e sekker på at du gjør det her framifrå.
En unik måte å få markedsført Værøy-treffet!
Så løkke te :)
Helsning fra Dagrunn og Arna
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Lundehund og Værøy treffet på NRK Nordland i morgen 20.januar 2009
« på: 19.01. 2009 11:05 »

Heia alle sammen.
Jeg ble nettopp oppringt fra NRK Nordland om jeg kunne være med på deres morgen sending ca kl 08.50
i morgen, for å reklamere for Værøy treffet til sommeren. Grunnen for at de ringte meg er for at jeg har
tatt kontakt med NRK for å prøve å få de ut til Værøy til sommeren. Jeg er ett av medlemmene i Værøy
komiteen i år.
Her får vi i allefall en unik mulighet til å skape litt blest om treffet og om lundehunden. Reporteren hadde
iallefall mange spørsmål, og jeg som relativ ny lundehund eier skal gjøre så godt jeg kan.
Hilsen Merete
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine
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Klippearkivet
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Sider: [1]
Skrevet av
Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Emne: Klippearkivet (Lest 1067 ganger)
Klippearkivet

« på: 16.12. 2008 10:53 »

Jeg foreslår at man i disse teknologiske tider kan scanne inn avis klipp av lundehunder i media, og sende
pr E-post til klippearkivet. For det første så er dette mye lettere, og det koster ikke porto.
Håper at dette kan bli like mye verdsatt, som at det abselutt må være orginal bilde. Har nå hatt liggende
lenge et bilde av Lundtuvas Odin Trollnype fra et avisinnlegg i Nye Troms. Dette blir jeg nå å scanne inn
og sende, for ikke har jeg konvolutter og ikke frimerke, og for meg er dette veldig tungvindt, da jeg er
vandt å bruke pc til alt.
Håper at dette er greit for klippearkivet. Det er jo bare å skrive det ut på skriveren.
Hilsen Lundehundkontakten i Troms
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Klippearkivet
Gå til:

=> HarHar
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
du meninger
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« forrige neste »

 


OK

Lundehundkontaktene

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:04
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne:
Lundehundkontaktene

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Emne: Lundehundkontaktene (Lest 1047 ganger)
Lundehundkontaktene
« på: 16.12. 2008 10:39 »

Heia. jeg har nå vært kontakt i Troms ei stund, og har hørt rykter om at man som lundehundkontakt
skulle få tilsendt medlemslister og info til nye valpekjøpere. Jeg har ikke sett noe av disse tingene, som
kunne være et verktøy for oss lundehundkontakter. Jeg savner en prosedyre om hva klubben vil at vi
som er kontakter skal gjøre...
Finnes det noe slag "valpepakke" til nye eiere?
Kan kontaktene få regtistreringsnummere på lundehundene i Norge, dersom vi evnt skal være behjelpelig
med å foreslå avlhunder i distriktet, før avlsrådet ?
Er det rutine fra oppdretterne at nye eiere får ett års gratis medlemsskap og medlemsbladet Lundehundnytt?
Vi er i dag 25 hunder i Troms, som jeg har registrert. Jeg vet ikke om alle disse er medlemmer, og for alt
jeg vet kan det være flere. Jeg har bare gått ut i avisen for å spørre etter lundehundeiere, for jeg har
ikke fått noe fra "moder" klubben.
Er det slik det skal være? Vi er bare 361 medlemmer i klubben, og vi kunne sikkert vært flere dersom
organiseringen hadde vært litt mer smidig. jeg skulle virkelig ønsket meg en oversikt over medlemmene,
og kanskje tips om hvordan klubben vil vi skal ta imot nye valpekjøpere.
Hittill har jeg plukket opp nye valpekjøpere i Troms, fordi jeg har vist hvem som har hatt valper i
distriktet, men folk kan jo kjøpe fra et anne distrikt, og da vet jeg ikke hvem dette er.
Kanskje oppdretterne bør vite hvem lundehundkontaktene er, og sende en rapport med navn og nr og
epost til det distriktet den nye valpen skal til?
Har etterlyst før her på forumet hvordan lundehundkontaktene jobber, men har fått null respons. jeg er
sikker på at noen har både tips og erfaringer og sterke meninger om jobben.
Vær så snill å gi tilbakemeldinger, og jeg hører gjerne fra styret om hva som forventes.....
Hilsen Lundehundkontakten i Troms
« Siste redigering: 16.12. 2008 10:41 av Merete Evenseth »
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=261.0[16/02/2015 22:04:01]

Loggført

Lundehundkontaktene

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Lundehundkontaktene
Gå til:
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« forrige neste »
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KALENDER 2009

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:05
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? |
Emne: KALENDER 2009

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: KALENDER 2009 (Lest 1738 ganger)

Gunn Tove

Sv: KALENDER 2009

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #2 på: 29.11. 2008 00:30 »

Hei
Klubbens kalender er nå ferdig og vil bli sendt ut så snart som overhodet mulig.
Pga dataproblemer er jeg litt usikker på om alle bestillingene er med, så det hadde vært fint å få dem på
nytt pr epost til kalender@lundehund.no eller tlf. 915 50 998.
Pris: kr 150,- + porto.
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

Gunn Tove

Sv: KALENDER 2009 - PÅMINNELSE

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #1 på: 11.08. 2008 23:15 »

Hei
Bilder ønskes fremdeles til kalenderen.
Loggført
Mvh
Gunn Tove

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=213.0[16/02/2015 22:04:16]

KALENDER 2009
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

Gunn Tove

KALENDER 2009

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 10.06. 2008 19:18 »

Hei
Da er det på tide å begynne arbeidet med en ny kalender.
Planen i år er å lage en tema-kalender med bare valper.
Har du søte, morsomme, rare eller pene bilder av valper som du tror kan passe i kalenderen? Send dem
på e-post til kalender@lundehund.no
Forhåndsbestilling av kalenderen kan gjøres på kalender@lundehund.no. Årets kalender gikk vi faktisk tom
for...
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]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: KALENDER 2009
Gå til:

=> Har
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
Har
du meninger
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Det "nye" Lundehundnytt

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:05
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne:
Det "nye" Lundehundnytt

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Emne: Det "nye" Lundehundnytt (Lest 1346 ganger)
Det "nye" Lundehundnytt
« på: 14.07. 2008 13:08 »

Heia.
Jeg ville bare sende en hilsning til den nye redaksjonen for medlemsbladet Lundehund-nytt, og skryte av
første utgaven. Vi i vår familie var veldig fornøyde. Spesielt ungene syntes det var bra med en
barne/ungdomsside. Så får vi bare håpe at mange benytter seg av sjangsen til å sende noen ord og
bilder igjennom bladet. Jeg likte veldig godt at redaksjonen ble presentert med bilde og tekst. Det er ok å
se hvem personen er bak navnet.
Så får vi bare håpe at vi kan få flere medlemmer som kan få bladet. Her i Troms vet jeg at det er 3
familier som har gamle lundehunder, men som ikke er medlem. Kanskje en ide å sende et gratis blad til
slike i håp om å få de vervet. Er vi heldig kan dette være "gøtset" til at de skaffer seg ny lundehund!
Dette er bare en ide for å sanke nye medlemmer, som allerede har lundehund. ;)
« Siste redigering: 14.07. 2008 19:06 av MagnusEnger »

Loggført

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

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Det "nye" Lundehundnytt
Gå til:

=> Har
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
Har
du meninger
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« forrige neste
»
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Kontakten i Troms

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:05
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? |
Emne: Kontakten i Troms

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: Kontakten i Troms (Lest 1524 ganger)

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

SV: Kontakten i Troms

« Svar #1 på: 15.06. 2008 14:40 »

Ville bare si tusen takk for rosen, men det er jo et veldig engasjert gjeng man er havnet i, og når vi alle
har en felles interesse er det jo ingen sak.
Men jeg skulle gjerne hørt litt om hva andre lokale kontakter gjør i sine områder. Kanskje vi kan "bakke"
opp hverandre og få tips hoss hverandre.
Så herved sender jeg utfordringen til de andre lokale kontaktene om å fortelle litt om hva dere driver med,
om ideer dere har etc.
Jeg kan fortelle at jeg har en ide om å få til en Lundehund stand til høsten i Storgata i Tromsø. Denne er
foreløbig bare i tenke stadiet, men jeg har fått possetive tilbakemeldinger fra noen av Troms
medlemmene. Jeg synes det er litt viktig at vi markedsfører hunderasen vår til flest mulig, og dette er jo
en fin familiehund, som også unger kan håndtere.
Hilsen Merete
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Vofsi

Kontakten i Troms

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« på: 13.06. 2008 14:02 »

Hei.
Ville egentlig bare skryte litt av Merethe Evenset, som har sagt at hun kunne være kontakt for oss her i
Troms. Hun er flink å oppdatere, følge med på hva som skjer, finne adresser, mailer, telfonnummer. lete
frem lundehund eiere, og ikke minst å komme på nye ideer..
Tusen takk for det, vi trengte en slik ild sjel her opp.
Klem fra Beate og mopse-lundehund gjenget...

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=216.0[16/02/2015 22:04:45]

Kontakten i Troms
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Kontakten i Troms
Gå til:
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OK

Har du meninger om klubben?

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:05

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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben?

0 medlemmer og 2 gjester er inne på dette forumet.

Skriv litt om hva du mener klubben bør engasjere seg i....

Sider: 1 [2]
Tittel

Startet av

NLK's nye hjemmeside

Susanne Stig
Hansen

1

885

13.06. 2008 11:17
av Torild

Annonse i Lundehund-Nytt.

Gunn Tove

0

907

01.03. 2008 01:56
av Gunn Tove

KALENDER 2008

Gunn Tove

11

4227

08.11. 2007 00:11
av Gunn Tove

ANNONSE I UTSTILLINGSKATALOGEN PÅ
MOROKULIEN - KORT FRIST!

Gunn Tove

0

978

01.07. 2007 13:46
av Gunn Tove

Forhåndsstemming til årsmøte 16.juni

Elin Strand

1

1183

08.06. 2007 11:08
av Torild

Nål av lundehundlabben

Vofsi

3

1442

28.04. 2007 13:47
av Vofsi

Kalender 2007?

Bera

2

1546

19.12. 2006 18:04
av Geira

Hundelivmessen 2006

Geira

1

1469

28.09. 2006 08:12
av Gunn Tove

Kontakt med andre klubber og Lundehund
interesserte ute i verden....

Helge Tollefsen

7

2489

01.08. 2006 00:40
av Anneli

Er du eier av lundehund?

Laila K Myrvold

5

2160

12.01. 2006 17:33
av Estrid Heldager

Galleriet

Gunn Tove

1

1367

14.12. 2005 15:37
av Estrid Heldager

VÄRÖY 2005

Eriksro

4

2030

03.11. 2005 00:20
av Drammen

Hva slags aktiviteter er det medlemmene ønsker
at klubben skal arrangere?

Helge Tollefsen

6

2523

08.08. 2005 18:15
av Elin Strand

Nytt styremedlem fra Nord-Norge

Nils

4

2046

02.08. 2005 12:09
av Gunn Tove

Sider: 1 [2]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben?
Emne du har postet til

Steng emne

http://www.lundehund.no/forum/index.php?board=5.20[16/02/2015 22:05:08]

Svar Visninger Nyeste innlegg

Har du meninger om klubben?
Vanlig emne

Prioritert emne

Aktivt emne (minst 5 svar)

=> Har
du meninger
om klubben?
Gå til: =>
Har
du meninger
om klubben?

Veldig aktivt emne (minst 10 svar)
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NLK's nye hjemmeside

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:06
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne:
NLK's nye hjemmeside

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: NLK's nye hjemmeside (Lest 886 ganger)
SV: NLK's nye hjemmeside
« Svar #1 på: 13.06. 2008 11:17 »

Heisann.
Her var det flott!!! Oversiktlig, og lett og finne med ".no"! Godt jobba, Magnus!!
Hilsen fra Torild
Loggført

Susanne Stig
Hansen
Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 13

NLK's nye hjemmeside
« på: 13.06. 2008 08:07 »

Tillykke med den nye hjemmeside. Så flot den er.
Venlig 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

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: NLK's nye hjemmeside
Gå til:

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=215.0[16/02/2015 22:05:23]

=> Har
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=>
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« forrige neste »

 


OK

NLK's nye hjemmeside
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Annonse i Lundehund-Nytt.

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:06
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne:
Annonse i Lundehund-Nytt.

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Annonse i Lundehund-Nytt. (Lest 908 ganger)

Gunn Tove

Annonse i Lundehund-Nytt.

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 01.03. 2008 01:56 »

Jeg har blitt spurt av styret i NLK om å selge annonser til bladet.
Oppdrettere, utstyrsleverandører, forprodusenter etc. er hjertelig velkomne med annonser.
Pris (sort/hvitt)pr annonse:
1 hel side kr 400,1/2 side kr 200,Løpende annonsering eller enkelt annonse? Det bestemmer du.
Frist for førstkommende nummer: 15. mars.
Ta kontakt:
E-post: gtormset@online.no eller gtormset@gmail.com
Tlf.: +46 60 225 42 (fasttelefon i Sverige)
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]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Annonse i Lundehund-Nytt.

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=197.0[16/02/2015 22:05:36]

« forrige neste

Annonse i Lundehund-Nytt.
»
Gå til:

=> Har
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
Har
du meninger
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KALENDER 2008

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:06
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? |
Emne: KALENDER 2008

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: KALENDER 2008 (Lest 4228 ganger)

Gunn Tove

SV: KALENDER 2008

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #11 på: 08.11. 2007 00:11 »

Hei
Bestilling av kalender gjøres pr e-post til kalender@lundehund.cc
Mvh
Gunn Tove
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

Geira

SV: KALENDER 2008

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #10 på: 07.11. 2007 19:01 »

Hei Gunn Tove!
står på du! Med allslags :)
Kan du legge ut mailadressen? For eg har ikkje funksjonen mailto (tvportal m problemer).
Og enklere enn å leite i gamle mailer (ikkje verdens beste system hos meg...) er å få den på nytt. Eg skal
iallefall ha 2 kalendere, hvis eg får kjøpe...
Eva
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KALENDER 2008

Loggført

Gunn Tove

SV: KALENDER 2008

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #9 på: 06.11. 2007 18:57 »

Hei
Bestillinger mottas nå ja :)
Kalenderene er ferdige og skal hentes hos trykkeriet i morgen. Jeg vil sende dem ut så fort som mulig.
Mvh
Gunn Tove
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

Bera

Bestille KALENDER 2008 ??

Jr. Medlem
Innlegg: 25

« Svar #8 på: 06.11. 2007 15:46 »

Kan man bestille kalenderen nå??

Loggført
Hilsen Lene og Bera :)

Gunn Tove

SV: KALENDER 2008

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #7 på: 09.08. 2007 09:55 »

Hei
PC'en min krasjet, og alle bildene jeg hadde fått tilsendt og kontaktinformasjonen ble borte. Kan dere som
har sendt meg bilder være så snille og send dem på nytt?
Jeg har ikke fått så mange bilder, så dere som fremdeles ikke har sendt meg bilder: send i vei!
Sender du ikke bilder av din hund blir den sannsynligvis ikke med....
Kalenderen planlegges trykket i slutten av oktober, og jeg trenger bildene i god tid slik at jeg får vurdert
dem og plukket ut de 13 bildene som skal med.
Mvh
Gunn Tove
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KALENDER 2008
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

Miss Nomore

SV: KALENDER 2008

Nybegynner
Innlegg: 20

« Svar #6 på: 18.07. 2007 23:23 »

Hei!
En kommentar til det å ta med nasjonale flaggdager og lignende på neste lundiskalender...
Kalenderen selges også til andre land enn bare i Norge... Vet den er levert i Sverige og Finland, og
kanskje i andre land også...?
Synes derfor det er bedre å ha den som den var i år, med utstillinger og ting som har med hundene å
gjöre.
Er det ikke derfor vi får laget kalenderen?
Synes kalenderen ble bra jeg, på den korte tiden du hadde på deg for å få den til, Gunn Tove.
STÅ PÅ!!!
Hilsen Gry Wenche og Heike
Loggført
Gry Wenche
Heike av Vinterskogen

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: KALENDER 2008

« Svar #5 på: 26.06. 2007 23:00 »

Hei Gunn Tove!
Gleder meg allerede til neste års kalender. Sender deg noen billeder av mine søte, små og store. Mine fra i
fjor og i år lyser opp på hytta!
Hilsen fra Torild
Loggført

lu

Nybegynner
Innlegg: 7

SV: KALENDER 2008

« Svar #4 på: 26.06. 2007 21:43 »

Bra å høre at de røde dagene har blitt med :-) Hva med månefaser? Nasjonale flaggdager? Evt gamle
merkedager? Ting som var et must på eldre kalendere - knaskje noe å ta med på en kalender som skal
vise fram vår flotte hunderase?

Loggført
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KALENDER 2008

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: KALENDER 2008

« Svar #3 på: 26.06. 2007 16:01 »

Hei Gunn Tove
Flott at du tar på deg oppgaven- for dette kan du :)
Fra mitt ståsted er lundehundlkalenderen som den var iår et topp produkt :)
Hos oss er den absolutt hovedkalenderen i huset heime, på jobb og hos min samboer på jobb m.m
Løkke te med oppgaven :)
Jeg kommer sjølsagt til å sende noen forslag på bilder til deg, det være seg av Frøy el av A-kullet!
Så får du vurdere disse --Hilsen fra Lensvika, Dagrunn og Frøy
Loggført

Gunn Tove

SV: KALENDER 2008

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #2 på: 26.06. 2007 08:59 »

Kalenderen for 2007 har markerte røddager...
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

lu

Nybegynner
Innlegg: 7

SV: KALENDER 2008

« Svar #1 på: 25.06. 2007 22:05 »

Krav til kalender? Det er kjekt med fine bilder av Lundehunder, men en kalender bør og ha markering på
nasjonale helge- og høytidsdager. 2006 utgaven hadde bare søndager som røde dager, og det som syns
å være en god julegaveidè til slekt og venner blei ikke det neste år... Savner også månefasene. og ønsker
årets lundehundkalender i en slik utforming at det kan være husets hovedkalender.
« Siste redigering: 25.06. 2007 22:20 av lu »

Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Loggført

KALENDER 2008

« på: 25.06. 2007 21:06 »

Hei alle sammen.
Jeg har nettopp blitt forespurt om å lage lundehundkalenderen for 2008, og sagt ja til det.
I den forbindelse ønsker jeg bilder!
Jeg går i utgangspunktet ut fra at bildeformatene vil bli ca det samme som for kalenderen for 2007, altså
liggende.
Bilder i forholdsvis små format kan sendes pr epost til kalender@lundehund.cc
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KALENDER 2008

Kommer det bilder jeg vurdere å ta med vil jeg be om å få større versjoner.
Bildene må være klare og med god oppløsning. Er bildene uklare i vanlig format vil de ikke bli bedre i
trykken....
Bilder fra alle årstider og alle aktiviteter ønskes. Ikke med synlig bånd, men halsbånd / sele er ok.
KNIPS I VEI OG SEND INN! Kanskje blir akkurat din hund med i neste års kalender!
Mvh
Gunn Tove
PS! Gi beskjed til venner og bekjente i inn- og utland. Ikke bare norskoppdrettede / -eide hunder blir med!
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]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: KALENDER 2008
Gå til:

=> Har
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
Har
du meninger
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« forrige neste »

 


OK

ANNONSE I UTSTILLINGSKATALOGEN PÅ MOROKULIEN - KORT FRIST!

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:07
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne:
ANNONSE I UTSTILLINGSKATALOGEN PÅ MOROKULIEN - KORT FRIST!

0 medlemmer og 1 gjest
leser dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: ANNONSE I UTSTILLINGSKATALOGEN PÅ MOROKULIEN - KORT FRIST! (Lest 979 ganger)

Gunn Tove

ANNONSE I UTSTILLINGSKATALOGEN PÅ MOROKULIEN - KORT FRIST!

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 01.07. 2007 13:46 »

Hei
Det er nå mulighet for oppdrettere å få med annonse i årets utstillingskatalog på Morokulien.
Helsides annonse kr 200,Halvsides annonse kr 100,Ferdig annonse kan sendes i word eller pdf format
Logo/tekst/bilder kan sendes til meg, så hjelper jeg til å sette det sammen.
Sendes til gtormset@online.no
Kan betales til klubbens konto eller kontant på Morokulien
HASTER pga at katalogen trykkes om kort tid.
Mvh
Gunn Tove Ormset
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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ANNONSE I UTSTILLINGSKATALOGEN PÅ MOROKULIEN - KORT FRIST!

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: ANNONSE I
UTSTILLINGSKATALOGEN PÅ MOROKULIEN - KORT FRIST!
Gå til:

=> Har
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
Har
du meninger

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

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=165.0[16/02/2015 22:06:06]

« forrige
neste »

 


OK

Forhåndsstemming til årsmøte 16.juni

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:07
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne:
Forhåndsstemming til årsmøte 16.juni

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: Forhåndsstemming til årsmøte 16.juni (Lest 1184 ganger)
SV: Forhåndsstemming til årsmøte 16.juni
« Svar #1 på: 08.06. 2007 11:08 »

Hei til alle som leser dette!
Snakket med Roger i går, og han mottar og tar med forhåndsstemmer til han reiser oppover på
torsdagen. Så benytt sjansen, styrt til "urnene".
Sommerhilsen gra Torild
Loggført

Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

Forhåndsstemming til årsmøte 16.juni
« på: 07.06. 2007 22:40 »

Vi mottok papirer i forbindelse med årsmøte i dagens post (7.juni). Jeg kunne ikke finne noe informasjon
om at siste frist for forhåndsstemming var forskjøvet. I papirene opererer man fortsatt med at
forhåndsstemmer må være postlagt senest 6.juni.
Har gått tur med et annet medlem i kveld, hun har ikke fått noen papirer enda.
Dette kan da ikke stemme? Når utsendelse av papirer har blitt så kraftig forsinket må da fristen for
forhåndsstemming også forskyves? Hvis ikke forsvinner jo all mulighet for medbestemmelse for oss i
distriktene?
Hva er ny frist for forhåndsstemming?
Mvh Elin i Bodø
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=157.0[16/02/2015 22:06:20]

Forhåndsstemming til årsmøte 16.juni

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Forhåndsstemming til
årsmøte 16.juni
Gå til:

=> Har
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
Har
du meninger
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« forrige neste
»

 


OK

Nål av lundehundlabben

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:07
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne:
Nål av lundehundlabben

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Emne: Nål av lundehundlabben (Lest 1443 ganger)
SV: Nål av lundehundlabben
« Svar #3 på: 28.04. 2007 13:47 »

Hei, koselig å prate med deg Torild, da kommer nåla i posten, sess nok i løpet av utstillingsåret.
Beate og hundene.

Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Nål av lundehundlabben
« Svar #2 på: 28.04. 2007 12:48 »

Heisann.
Selvfølgelig kan dere få kjøpe nål/pins av klubbemblemet! Det er jeg som har overtatt det som vi kaller
"Lundebua" (eks lundeshoppen) Gå inn på de gamle sidene. pek på lundehundklubben øverst til venstre,
og klikk på lundeshoppen. Da ser du liste og litt billeder av det som finnes, samt bestillingsliste. Det
kommer med tiden på de nye sidene også, men vi jobber litt med nye billeder OG nye efekter. Så den
som venter på noe godt.....
Foreløpig kan dere sende meg en mail; torildo3@online.no eller ringe meg; 51619321/95495226. Så
sender jeg det til dere, med en giro. Vi kommer også til Morokulien med hele "bua"!
Kanskje jeg burde presentere meg litt!
Jeg heter Torild Olsen, Jeg bor i nærheten av et lite sted som heter Ålgård, som igjen ligger ca 3 mil sør
for Stavanger. Der storkoser jeg meg med mine 4 lundehundtisper Bera på snart 8 år, Tuna på 3 år og
som muligens er gravid, Runa på 2 år som er veldig gravid, fødsel forventet om 3-4 dager, og "lille"
Karna som er 1 år. Og så er det selvfølgelig Gordonsetter Mie på 2 1/2 år. Jeg har bare hatt lundehund i
11 år, før det var det gordonsettere og spinoner. Jeg jobber til daglig i skolen med barn med
funksjonhemninger, i tillegg jobber jeg 3. hver helg i avlastning. Jeg er ofte å se i og utenfor
utstillingsringer, både som utstiller og, når jeg ikke stiller selv, av og til som skriver.
Jeg er for tiden med i styret for NLK som vararepresentant.
Det var litt om meg, så da får dere ha det så bra.
Stor finværs-hilsen fra Torild og jentegjengen
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Nål av lundehundlabben
Loggført

Estrid Heldager
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

SV: Nål av lundehundlabben
« Svar #1 på: 27.04. 2007 17:22 »

Jeg har en nål med klubbens logo som jeg købte på grænsetræffet enten i '98 eller '00 , jeg vil tror at hvis
de ikke er udsolgt, så vil du kunne købe dem stadigvæk.
mvh estrid.

Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Nål av lundehundlabben
« på: 27.04. 2007 13:23 »

Hei, hadde det vært en ide å delt ut nåla til medlemmene? Slik har vi det i mopseorden, mopseeierenes
klubb i Sverige, når vi melder oss inn, får vi automatisk klubbnåla. Jeg har lyst på nåla, men vet ikke hvor
jeg får tak i den.
Beate og hundene
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Nål av lundehundlabben
Gå til:

=> Har
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
Har
du meninger
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« forrige neste »

 


OK

Kalender 2007?

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:07
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? |
Emne: Kalender 2007?

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: Kalender 2007? (Lest 1547 ganger)

Geira

SV: Kalender 2007?

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #2 på: 19.12. 2006 18:04 »

Den kalenderen er i hus (2stk-ska gi bort en i julepresang :))
Kjempefine bilder!
Veldig stilig det med store nasjonale og internasjonale utstillinger som står markert. Gleder meg til å
komme igang med 2007 :)
eva og "beista"
Loggført

Gunn Tove

SV: Kalender 2007!

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #1 på: 05.12. 2006 19:49 »

Hei
Det blir nå laget en kalender for salg. Vi har dessverre ikke tid til å få tilsendt masse bilder som må gåes
gjennom, da vi må levere til trykking i morgen. Hvis bilder sendes i dag / kveld skal jeg se om noe bør
byttes ut :)
Pris kr 150,- + frakt
Bestilles pr epost: kalender@lundehund.cc
Sannsynligheten for å få kalender til jul er størst ved bestilling innen 14. desember (se Postens frister)
Mvh
Gunn Tove Ormset
Loggført
Mvh
Gunn Tove
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Kalender 2007?
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

Bera

Jr. Medlem
Innlegg: 25

Kalender 2007?

« på: 05.09. 2006 10:29 »

Lurer på om det er noen som kan svare på om det vil bli laget en lundehundkalender for 2007? Og ev.
hvor og om man kan sende inn bilder?
:)
Lene
Loggført
Hilsen Lene og Bera :)

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Kalender 2007?
Gå til:

=> Har
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
Har
du meninger
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« forrige neste »

 


OK

Hundelivmessen 2006

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:08
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne:
Hundelivmessen 2006

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Hundelivmessen 2006 (Lest 1470 ganger)

Gunn Tove

SV: Hundelivmessen 2006

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #1 på: 28.09. 2006 08:12 »

Hei og hopp!
Lundehundklubben står på lista over utstillere 2006. Hadde vært morsomt å være der og sett...
Mvh
Gunn Tove
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

Geira

Hundelivmessen 2006

Æresmedlem
Innlegg: 102

« på: 27.09. 2006 23:06 »

Hei!
Er det noen som skal profilere Lundehunden på hundelivmessa på Hellerudsletta 11-12 november?. Synes
klubben burde ha egen stand her.
Hallo østlendinger! Er det noe som skjer der angående Lundehunden som eg kan anbefale til noen som vil
vite mer om Lundehund?
Eg kommer ikkje, men hadde det foregått her hos oss i fylket (Rogaland), så skulle eg stilt opp ja!
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Hundelivmessen 2006

www.hundelivmessen.no
beste hilsen Eva og Geira
P.S Lundehunden har kanskje vært med på dette før? 2004 eller 2005? Et år til ville ihvertfall ikkje skade
rasen!
« Siste redigering: 27.09. 2006 23:13 av Geira »

Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Hundelivmessen 2006
Gå til:

=> Har
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
Har
du meninger

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

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=109.0[16/02/2015 22:07:05]

« forrige neste »
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Kontakt med andre klubber og Lundehund interesserte ute i verden....

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:08
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Kontakt
med andre klubber og Lundehund interesserte ute i verden....

0 medlemmer og 1 gjest
leser dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Anneli

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

Emne: Kontakt med andre klubber og Lundehund interesserte ute i verden.... (Lest 2490 ganger)
SV: Kontakt med andre klubber og Lundehund interesserte ute i verden....
« Svar #7 på: 01.08. 2006 00:40 »

SLS är på gång med en uppfödarträff den 4.11 2006 i Stockholm just vad gäller sådana här saker och jag
har själv haft både det ena och det andra i mina funderingar men ärligt talat patellan har aldrig ens fallit
mej som en rasspecifik sjukdom för av alla som finns så tror jag inte det är så många som det har dykt
upp patella på. Jag har undersökt 2 av mina avelsdjur för patella med resultat 0/0 men det var endast
pga för att valpköparen önskade det då dennes veterinär var av den åsikten att valpen vid en ålder av 34 månader klassade den som ett patella-fall, vilket nu senare har visat sig att denna veterinär hade fel.
Går du och rör och själv försöker känna efter om hunden har patella i alldeles för ung ålder och utan
kunskap kan du göra mer skada än nytta har jag hört av de som har problemet patella inom rasen.
Men vad gäller uppfödarmötet varför inte komma över till Stockholm och delta i det svenska
uppfödarträffen, intresserade, hanhundsägare, uppfödare etc.... inbjudan kommer både på nätet och i
SLS-tidningen.
// Anneli
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Laila K Myrvold
Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 12

SV: Kontakt med andre klubber og Lundehund interesserte ute i verden....
« Svar #6 på: 31.07. 2006 20:28 »

Jeg startet for noen år siden med å forhøre meg litt når det gjelder bedre forbindelser mellom de
forskjellige klubbene og både i Finland og Sverige er de av samme oppfatning; vi må "få til noe felles"! Vi
snakket også om et oppdretterseminar, men da vi bor så spredt har dette foreløpig blitt lagt på is. For å
få dette til må vite omtrent hvor mange som kommer da det koster penger å leie et sted å være,
overnatting må ordnes for ikke å snakket om foredragsholder!
Vi bør få et felles forum slik at vi kan få informert hverandre (over landegrensene) om forskjellige ting
som gjelder vår rase; som sykdommer, fertilitet, antall valper pr. hannhund etc. Vi har lenge trodd at vi
kun har hatt "IL" som sykdom på lundehund, men nå viser det seg at endel har patella luxasjon. Noen
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Kontakt med andre klubber og Lundehund interesserte ute i verden....

blir født med ganespale eller åpen gane. Flere av tispene får små kull og noe går tomme. Alt dette er ting
som vi alle interesserer oss for. Selv om vi hvert år får rapporter fra de andre landene ang. valpekull,
utstillinger mv. så hadde det vært greit om vi kunne lage en "internasjonal kommitè" for Norsk
Lundehund med møte ca 1 gang hvert år.
Gerd Haugen holder på med en registrering av kullene som blir født og det er viktig at oppdretterne gir
opplysninger til Gerd.
Det er faktisk viktigst når det er avvik! Gerd vil igjen gi dette videre slik at vi kan utarbeide statestikker og
dette er opplysninger som er viktige for klubbens avlsråd.
Idet hele tatt er det mange ting man bør ta fatt på! Hører gjerne fra dere ang. ovenstående. Hvis noen
har lyst til å starte opp med et eller annet som vi trenger - så sett igang! Man må ikke være i styret eller
avlsråd for å gjøre ting som kan gange oss alle!
Laila K Myrvold.

Loggført

Christen

Nybegynner
Innlegg: 5

SV: Kontakt med andre klubber og Lundehund interesserte ute i verden....
« Svar #5 på: 20.01. 2006 12:39 »

Avlsrådet har planer om å invitere de Nordiske landenes lundehundklubber til et fellesmøte for å
presentere dommerkompendiet når det er ferdig.
Christen Lang
Loggført

Eiliv Hofstad
Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 5

SV: Kontakt med andre klubber og Lundehund interesserte ute i verden....
« Svar #4 på: 14.01. 2006 23:30 »

Dette er et tema undertegnede harbrent for lenge! Vi har vel en slags forbindelse med Svenska
Lundehundsällskapet, men ellers tror jeg det er ganske tynt. Det er nok en del kontakt mellom
enkeltmedlemmer, begge veier, men lite formell kontakt.
Jeg vet at tyskerne gjerne vil ha kontakt, d.s. vil amerikanerne, så vidt jeg har forstått. Den danske og
den finske foreningen vet jeg ikke så mye om i den forb.
Lundehund-Nytt forsøker nå, gjennom et English Corner, å bibringe interesserte litt info. Klubben burde
ha en viss kontakt med lundehundfolk i utlandet, så meget desto mer som Norge er rasens hjemland.
Det er sikkert flere som har synspunkter på dette, la oss høre!
Eiliv.
Loggført

Bård Dahlmo
Nybegynner
Innlegg: 2

SV: Kontakt med andre klubber og Lundehund interesserte ute i verden....
« Svar #3 på: 03.11. 2005 14:39 »

Det står to teorier der. Legg gjerne inn kommentarer på diskusjonssida på artikkelen, men husk å skriv
hvem du er og hvilke kilder du evt kan henvise til.
Loggført

Helge Tollefsen
Nybegynner

SV: Wikipedia!

« Svar #2 på: 02.11. 2005 18:51 »

Innlegg: 21
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Kontakt med andre klubber og Lundehund interesserte ute i verden....

Jeg leste et sted at skjellettet av en hund som blir kalt Varangerhunden er 4000 år gammelt. Dette
skjellettet er på størrelse med en Buhund og derfor har mange tatt for gitt at dette er en stamfar til den
nåværenede Buhunden. Det som ikke sies så ofte, men som jeg også har lest er at Varangerhunden har
et jekselsett mindre enn det Buhunden har (og andre hunder). Men det er jo ett kjennetegn for
Lundehunden. Når det står skrevet i wikipedia at Lundehunden er etterkommer av Buhund kan vel ikke
det være riktig?

Man vet jo ikke sikkert, men man regner med at buhund kan ha vært en viktig stamfar for lundehunden.
Den er større og sterkere, så trolig har man gjennom selektiv avl på små individer med spesielle
egenskaper skapt lundehunden. Noen hevder imidlertid at lundehunden er mye eldre enn buhunden, og
at den kan være en etterkommmer av en forhistorisk hundetype, Lat. Canis forus. I så fall går
lundehundens røtter tilbake til før siste istid.
Loggført

Bård Dahlmo
Nybegynner
Innlegg: 2

Wikipedia!

« Svar #1 på: 01.11. 2005 20:04 »

Wikipedia er en fantastisk kilde til informasjon - så lenge noen som har peiling legger inn og retter
informasjon der.
Artikkelen om Norsk Lundehund i den norske Wikipediaen, http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_lundehund
begynner å bli bra, men den engelske er litt tynn, http://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Lundehund.
En måte man kan bidra til Wikipedia er å gi litt slipp på egoismen. Har man skrevet noe om et tema bør
man la andre få gjenbruke teksten. Det samme med bilder. Ikke legg digre (C)-symboler over bildene,
men la andre få benytte dem.
Loggført

Helge Tollefsen
Nybegynner
Innlegg: 21

Kontakt med andre klubber og Lundehund interesserte ute i verden....
« på: 25.10. 2005 21:37 »

Det har etter hvert kommet veldig mange web sider som har omtale om Norsk Lundehund på Internet.
Mye av det som står skrevet er noe merkelig og andre skriver mye bra. Blant disse, og det er mange
utenfor Norden, så finnes det sikkert entusiaster som har behov for riktig informasjon og som sikkert
hadde blitt fornøyde om de ble kontaktet av noen fra Norge. Jeg lurer litt på om det ikke er fornuftig om
et styremedlem i klubben fikk som hovedoppgave og forsøke å få kontakt med Lundehundintereserte i
land som ikke har etablerte klubber? Jeg tenker da først og fremst de landene som det ikke er noen
ofiselle Lundehund klubb i.
Jeg vet ikke om det er det, men har vi noe formelt samarbeid med klubbene i Norden, Tyskland og USA?
Hvis vi ikke har så mener jeg at vi bør forsøke å få det til.
Er det noen andre som har meninger om dette?
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Kontakt med andre klubber og
Lundehund interesserte ute i verden....
Gå til:

=> Har
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
Har
du meninger
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« forrige
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Er du eier av lundehund?

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:08
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne:
Er du eier av lundehund?

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Er du eier av lundehund? (Lest 2161 ganger)

Estrid Heldager

SV: Er du eier av lundehund?

Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

« Svar #5 på: 12.01. 2006 17:33 »

Her i DK "indsamler" vi selv en velkomstpakke.
For et par år siden var vi nogle stykker der gik sammen om at lavet en hvalpebog (hæfte på 20 sider) lagt på en CD - som opdrætterne så kan tilpasse og udskrive med dels oplysningerne om kuldet , fodring,
vægt osv. og dels det mere generelle materiale om racen - standarten, historie.
Efterhånden er der sket enkelte små ændringer og den er ligeledes blevet oversat til engelsk og tysk fodervejledningern er også oversat til hollandsk.
De gamle hæfter og artikler mm.som vi har arvet / som vi har fået fra de første danske opdrættere er
indscannet så der også er mulighed for at nye hvalpekøbere kan få en kopi af disse, hvis opdrætteren
syntes det.
Når vi får besked fra DKK om at kuldet er registreret og hvem der vil komme og ID-mærke dem får vi
samtidigt en seddel som vi kan indsende til DKK og få foldere og ældre nr. af DKK's blad HUNDEN som vi
kan give til hvalpekøbere.
Hvalpekøberen kan så enten melde sig ind i DKK ved at afkrydse på ejerskifteerklæringen at de vil være
medlem eller via et girokort i en af folderne.
DKK arbejder med løbende år, dvs. indmeldelse i okt. så gælder indbetalingen et år frem.
Når vi er på udstilling kan vi få ekstra eksemplare af ældre nr. af spidshunden som vi kan give til
hvalpekøberne.
Som opdrætter (medlem af SPK) kan vi indmelde vore hvalpekøbere til en billigere pris end hvis de selv
melder sig ind.
I SPK indbetaler man for helt år ved indmeldelse 1.1 -30.6 og for et halvt år 1.7 - 31.12
mvh Estrid.

Loggført

Rita Daverdin

SV: Er du eier av lundehund?
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Er du eier av lundehund?
Nybegynner
Innlegg: 1

« Svar #4 på: 12.01. 2006 16:15 »

Hei alle lundehundoppdrettere,
som ny med egen kennel så har jeg også lurt på hvordan vi kan få gitt et tilbud om å bli medlem i klubben
til de som kjøper lundehund. Diskusjonen har jo gått en stund også her på nettsiden, og det er et
tilbakevendende tema. Da vi hadde julelunsj i vårt nystarta lokallag i Trøndelag i desember kom dette
spørsmålet opp, og med et forslag om at de lokale kontaktpersonene i hvert fylke har en "velkomstpakke"
liggende som sendes til nye eiere av lundehund. Jeg synes dette er en god ide, og det vil avlaste styrets
nestleder som ellers gjør denne jobben. Dessuten er det en fin måte for den lokale kontaktpersonen å
gjøre seg kjent med nye eiere. "Velkomstpakken" må innholde et medlemsblad, innbetalingsblankett og
ellers de tilbud som finnes på effekter. Jeg tror det også kan være en ide at nye medlemmer slipper med
halv medlemskontigent hvis de melder seg inn etter 1. juli.
Vennlig hilsen
Rita og hundene i Kennel Leinstadhågen
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Er du eier av lundehund?
« Svar #3 på: 05.01. 2006 11:39 »

Hei. Det er en kjempe-ide' med gave-medlemskap!!!
En annen måte å gjøre det på er at klubben sender ut en "velkomstpakke" til nye valpekjøpere, bestående
av litt info om hunden, om klubben, evt et "gammelt" medlemsblad, og en innbetalings-giro. Så kan nye
valpekjøpere selv bestemme om de vil betale. Denne jobben trenger nødvendigvis ikke gjøres av sentrale
personer i styret, som sikkert har nok å gjøre, en eller annen frivillig en eller annen plass i landet, i
rimelig nærhet av et postkontor kan klare det. Det er vel også avhengig av at oppdrettere melder fra til
denne personen om nye eiere. Det er iallfall en måte vi har brukt i min andre klubb. Jeg kan godt melde
meg som frivillig? -torildLoggført

Christen

Nybegynner
Innlegg: 5

SV: Er du eier av lundehund?
« Svar #2 på: 20.12. 2005 03:53 »

En oppfordring til alle oppdrettere av Lundehund, gi de nye eierne et gavemedlemskap på ett år når de
kjøper valpen. Da får de kontakt med klubben og kan senere om de ikke ønsker å være medlemmer
melde seg ut.
Samtidig en oppfordring til styret, gi oppdretterne rabatt på ett slikt gave medlemskap i klubben slik at det
blir mulig å gi/ melde inn nye valpekjøper uten at det koster altfor mye.
Christen Lang
Loggført

Roger Gibson
Nybegynner
Innlegg: 2

SV: Er du eier av lundehund?
« Svar #1 på: 08.05. 2005 00:10 »

Oppfordring fra Kasserer i Norsk Lundehund Klubb til alle eiere av Lundehund som ikke er medlemmer i
dag. MELD DEG INN NÅ. STØTT OPP OM KLUBBEN SOM JOBBER FOR DIN HUND. Sammen kan vi utrette
mye godt for våre hunder og vi kan greie å forbedre oss med mere sammarbeide. Verv medlemmer
Loggført

Laila K Myrvold
Oppdretter
Nybegynner

Er du eier av lundehund?
« på: 07.05. 2005 23:49 »
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Er du eier av lundehund?

Innlegg: 12

Hei til dere alle sammen. Klart vi ønsker å få dere alle som medlemmer. Jeg har flere ganger bedt våre
oppdrettere om å gi meg navnene på de nye valpekjøperne, slik at jeg kan få sendt dem et nummer av
vårt siste klubb blad og en innbetalingsblankett. Har du lundehund og ikke har hørt noe fra klubben? Ta
kontakt med meg, enten på telefon 63902977/90047676 eller via mail lamy@online.no og jeg vil sende
deg ovennevnte omgående. Husk at når vi mottar din innbetaling vil det omgående gå melding til NKK
slik at du også får tilsendt Hundesport.
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Er du eier av lundehund?
Gå til:

=> Har
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
Har
du meninger
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Galleriet

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:08
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? |
Emne: Galleriet

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: Galleriet (Lest 1368 ganger)

Estrid Heldager

SV: Galleriet

Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

« Svar #1 på: 14.12. 2005 15:37 »

Galleriet er en vældig god ide, forhåbentligt er der serverplads til alle de billeder der forhåbentligt bliver
indsendt.
En sjov kategori kunne være kunstneriske billeder. Hvor tit har vi ikke taget et billede af vore hunde hvor
de lige har nået og placere sig så de har en mega næse ,meget lange ben osv. når de fx. er alt for tæt
på kameraet eller har flyttet sig. Jeg har set at den slags billeder er blevet lidt kult for nogle. Der er bl.a.
kommet en hel bog med sådanne billeder - taget med vilije.
Så hvad med en kategori for alle de "fejlskud" som man ikke kan lade være med at grine af og elske.
MVH Estrid
Loggført

Gunn Tove

Galleriet

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 09.12. 2005 11:17 »

Kjempeflott galleri med bilder av hundene våre! :)
Kanskje en kategori for treningsbilder blir med etter hvert?
Mvh
Gunn Tove

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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Galleriet
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Galleriet
Gå til:

=> HarHar
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
du meninger
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VÄRÖY 2005

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:09
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? |
Emne: VÄRÖY 2005

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: VÄRÖY 2005 (Lest 2031 ganger)

Drammen

SV: VÄRÖY 2005

Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 8

« Svar #4 på: 03.11. 2005 00:20 »

Jeg glemte å skrive under innlegget mitt:
Hilsen fra Luxemburg (pt.ca. 290 K)
Baerbel, Stein, Marmel & Freja
PS.
Freja håper å bli valpemor i desember!
Loggført

Torild

SV: VÄRÖY 2005

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #3 på: 06.08. 2005 13:15 »

Hei alle!
Jeg må si at denne utstillingen var den best arrangerte spesialen jeg har vært på! Jeg er nok til dels enig i
at den varte for lenge, men tenk å ha over 100 hunder å dømme?? Det å ha 2 dommere hadde nok
kortet ned ventetiden, men..... , tror dere ikke noen ville ha klaget på det også? "Jeg ville heller hatt den
andre......" ! Aldri godt å gjøre alle til lags.
Det jeg syns fungerte, er det tekniske. Alle pokalene ble delt ut etterhvert blant annet. Ingen "roting" og
leting etter pokal/vinner etterpå, som hadde tatt ennå lengre tid! Flott! I ringen hadde vi en fantastisk
ringsekretær som myndig men hyggeligt, i vekslende vær, ledet oss frem mot finalen, en dommer som
med humor, kunskap og vekslende vær, "slet" seg igjennom dømmingen av alle hundene, en skriver,
som hadde det vært meg, ikke ville ha skrevet noe mer på flere år. Stor takk til dere! I bakgrunden
sprang det også flere personer som jeg desverre ikke helt har "kontroll" på, men jeg vet at Laila var
veldig aktiv. Kjempeflott! Tusen takk til alle dem som gjorde utstiilingen uforglemmelig!
Og så: Nye treff, nye spesial-utstillinger! Jeg vil i den anledning oppfordre flere til å søke om å få
arrangere spesialen. Vi har prøvd det her i Rogaland. Det var mye jobbing, tenking, planlegging. Men det
var skikkelig moro. Og til dere som sitter "sentralt"; Jeg blir gjerne med og jobber, dersom dere har
behov for hjelp. Andre som melder seg?
Stor takk, og vennlig hilsen fra Torild. (Miklagard, Bera, Ty, Runa.)
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VÄRÖY 2005
Loggført

MagnusEnger

SV: VÄRÖY 2005

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« Svar #2 på: 04.08. 2005 12:09 »

Jeg må si meg enig med siste taler:
Utstillingen ble alt for lang. Jeg tror ikke hundene våre hadde spesielt stor glede av å sitte på en plen i 9
timer ihvertfall. En uheldig (men forståelig) konsekvens er at så mange går under vegs - det var jo veldig
få igjen da BIRen ble kåret! En løsning hadde vært å starte tidligere, men det beste ville kanskje vært å
ha to dommere, så hadde lengden på arrangementet blitt mer overkommelig?
At vi var uheldige med været er det ikke noe å gjøre med, men det burde heller ikke komme som noen
overraskelse at det kan være sånt vær på Værøy, selv i juli - og dermed burde det vært tatt høyde for
dette i planleggingen, slik at man hadde en klar og tydelig plan B: "Hvis det blir dårlig vær på søndag
utsetter vi turen til Måstad til mandag og kjører i stedet film på Idrettshuset klokka 12.00" eller lignende.
Et forslag til neste treff kan kanskje være at alle får oppgitt et telefonnummer de kan ringe til for å få
oppdatert informasjon - i mobilens tidsalder burde det kunne være ganske effektivt.
Uansett: Vi hadde et flott treff (gikk til Måstad både søndag og mandag ;-) og vi ser frem til å treffes på
Værøy igjen - og håper på enda flere deltagere neste gang!
« Siste redigering: 04.08. 2005 12:11 av MagnusEnger »

Loggført

Hjemmeside - Bilder

Gunn Tove

SV: VÄRÖY 2005

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #1 på: 03.08. 2005 23:13 »

Hei
Jeg er enig i at det var moro å treffe masse nye folk og hunder på Værøy. Jeg er imidlertid ikke enig i at
det var så veldig bra arrangert.
Jeg har vært på ganske mange forskjellige typer arrangementer (bl.a. hund, skyting, amcar, dansing etc.)
i inn- og utland .
Jeg har aldri vært på et treff der det har vært så dårlig informasjon! Jeg har aldri vært på Værøy før, og
jeg måtte ringe noen som har vært der før få i det hele tatt å finne fram til plassen vi skulle være. Litt
skilting og/eller en veibeskrivelse hadde gjort stor forskjell her.
Når det gjelder utstillingen bør vel denne ha startet litt tidligere på dagen og kanskje ikke på første dagen
av treffet. Datoen hadde endret seg før alt var over, og det er vel ikke ideelt verken for dommer eller
hunder.
Turen til Måstad ble i første omgang avlyst, og det var helt ok med tanke på været. I all hast ble det
arrangert en fellestur rundt en lysløype. Hvem som tok innitiativet til dette vet jeg ikke, men hadde ikke
Roger Gibson løpt rundt for å informere om dette ville det blitt lite med deltakere på denne turen. Stor
takk til ham for det. Dette ble vel for så vidt et høydepunkt for min del, selv om vi ikke rakk å bli med da
hovedgruppa som gikk avgårde. Kritikken her er at dette burde vært satt opp på programmet som en
alternativ tur i tilfelle dårlig vær.
Filmvising ble flyttet fram en dag på grunn av været - hvilket hadde vært helt greit dersom alle hadde fått
beskjed. Det var flere som gikk glipp av dette. Igjen går det altså på informasjonsflyten og mangel på
planlagte alternativer i tilfelle dårlig vær.
Jeg hadde det som sagt moro på Værøy, men sitter likevel igjen med et noe dårlig inntrykk av
arrangementet.
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VÄRÖY 2005

Håper det retter seg til neste gang og at vi sees igjen alle sammen!
Voff fra
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
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Eriksro

Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 6

VÄRÖY 2005

« på: 16.07. 2005 14:10 »

TACK för en oförglömlig träff i Väröy! Det var underbart att komma dit, underbar tillställning och suveränt
arrangerat.
En stor eloge för Norsk Lundehunds Klubb för denna träff - det gjorde ni BRA!!! Även om vädret kunde ha
varit bättre njöt vi i stora drag speciellt samtidigt då vi hörde att det var vindstilla och med 30 grader
varmt i skuggan hemma på Åland så tyckte vi att vädret där på Väröy var riktigt skönt.
Vi hoppas önskar och tror att vi kommer att komma dit igen, för det var en otrolig natur och jag skulle bra
ha kunnat tänka mej vara kvar där en vecka till för att verkligen se ALLT ordentligt och prata mer med
ortsbefolkningen.
Vi bilade över Lofoten tillbaka och det var magnifikt - dit kommer vi också att ta oss tillbaka igen. Så vem
vet - kanske vi ses däruppe igen om 4 år!!!
Att få se så många lundehundar på samma gång var en fantastisk upplevelse och ingen kommer väl
någonsin att glömma hur det lät när alla satt igång att skälla på en och samma gång. En samling
människor från Finland, Sverige, Norge, Holland, Luxemburg, Tyskland och USA på ett och samma ställe
är otroligt - vilket intresse vi har för den lilla rasen.
Har jag bara möjlighet att slippa ifrån så kommer jag igen!!!!
Med vänliga Ålandshälsningar
Anneli Häggblom, kennel Eriksro
Loggført
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Hva slags aktiviteter er det medlemmene ønsker at klubben skal arrangere?

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:09
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Hva
slags aktiviteter er det medlemmene ønsker at klubben skal arrangere?

0 medlemmer og 1 gjest
leser dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

Emne: Hva slags aktiviteter er det medlemmene ønsker at klubben skal arrangere? (Lest 2524 ganger)
SV: Hva slags aktiviteter er det medlemmene ønsker at klubben skal arrangere?
« Svar #6 på: 08.08. 2005 18:15 »

Ja, lokale fellesturer sånn cirka en gang i måneden høres veldig bra ut! Har tenkt tanken lenge og nå
inviteres alle som er i rimelig nærhet av Bodø til å treffes til første felles tur med lundehund på
Heggmoen lørdag 27.08.05 kl. 13.00, oppmøte ved hundeluftingsarealet på toppen av bakken etter
Vatnvatnet.
Vel møtt!
Hilsen Elin Strand
Kontaktperson Nordre Nordland
mobil : 91618488
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Lunde-treff.?

« Svar #5 på: 06.08. 2005 13:32 »

Hei lundisser og eiere.
TREFF. Joda, hadde vært hyggeligt med ennå flere "nasjonale" treff, men for meg er igrunnen ett i året
det jeg, tiden og økonomien min rekker. Men som Eva sier; vi i Rogaland har, takket være Liv, treff sånn
ca 1 gang i måneden. Da går vi tur med de søte små, enten i skogen, på stranden eller hvor det nå måtte
være. Vi treffer nye og gamle lundisser, får høre nytt om både ditt og datt, og har det kjempemoro
sammen. Alle kan ikke alltid møte, men det er heller ikke noe krav. Få eller mange: vi skal nok finne noe
å prate om. Og viss alt annet er utdebatert, kan vi jo alltid snakke om hunden? Det kan absolutt
anbefales, få distriktskontaktene i tale og finn en plass å gå tur.
Så treffes jo enda flere ved utstillingsringene dann og vann.
Med hilsen Torild
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Hva slags aktiviteter er det medlemmene ønsker at klubben skal arrangere?
Loggført

Liv Skjervik

SV: Hva slags aktiviteter er det medlemmene ønsker at klubben skal arrangere?

Oppdretter
Nybegynner

« Svar #4 på: 21.05. 2005 23:02 »

Sitat fra: Geira på 17.05. 2005 21:55
Innlegg: 3

Hei!
Takk for forespørsel om ka for slags aktiviteter vi ønsker. Vi Rogalendinger treffes vi! Takket være primus motor Liv Skjervik (alias
valpeformidler). Men det var sikkert mellom øst og vest det skulle knyttes bånd?
Eg synes det er langt til østlandet, eg vet ikkje ka for slags treff det var snakk om. Men, ka med et treff på halvveien- i Kristiansand?
Man kunne jo lagt treffet til NKK sin store utstillingshelg i begynnelsen på mai? Det kunne eg tenkt meg...
Eva (og Geira)
Loggført

MagnusEnger

SV: Hva slags aktiviteter...

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« Svar #3 på: 19.05. 2005 11:58 »

Det stemmer at vi i Nordland hadde et kjempeflott treff i Junkerdalen i pinsen i fjor, med ca 30 hunder.
Det var planer om å gjenta suksessen i år, men siden vi bare var et par stykker som meldte oss på (i
tillegg til arrangørene) ble det avlyst her også. Jeg vil tippe på at det er mange som heller sparer kreftene
til Værøy-turen!
Loggført
Hjemmeside - Bilder

Geira

SV: Hva slags aktiviteter er det medlemmene ønsker at klubben skal arrangere?

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #2 på: 17.05. 2005 21:55 »

Hei!
Takk for forespørsel om ka for slags aktiviteter vi ønsker. Vi Rogalendinger treffes vi! Takket være primus
motor Liv Skjervik (alias valpeformidler). Men det var sikkert mellom øst og vest det skulle knyttes bånd?
Eg synes det er langt til østlandet, eg vet ikkje ka for slags treff det var snakk om. Men, ka med et treff på
halvveien- i Kristiansand? Man kunne jo lagt treffet til NKK sin store utstillingshelg i begynnelsen på mai?
Det kunne eg tenkt meg...
Eva (og Geira)
Loggført

Gunn Tove

SV: Hva slags aktiviteter er det medlemmene ønsker at klubben skal arrangere?

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #1 på: 12.05. 2005 08:49 »

Hei
Det blir kanskje litt mye med 3 treff på 1 år. I tillegg til treffene er det jo en del som stiller ut, skal på
ferie, går helgekurs med yndlingene og kanskje har andre hobbyer i tillegg.
Selv hadde jeg god lyst til å dra til Tretten, men tid og økonomi satte en effektiv stopper for det. Min lille
Vinga har i april / mai vært på utstillingskurs, spesialsøkskurs, freestylekurs og utstilling i Kr.sand. Neste
helg skal hun på mer spesialsøkstrening og så er det utstilling i Mo i Rana. Rimelig hektisk... :)
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Hva slags aktiviteter er det medlemmene ønsker at klubben skal arrangere?

Men hvis det klaffer bedre med tiden på neste forsøk så kommer vi garantert! ;D
Takker til de som har lyst, tid og energi til å arrangere treff! Håper dere ikke gir opp.
Klem fra 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
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Helge Tollefsen
Nybegynner
Innlegg: 21

Hva slags aktiviteter er det medlemmene ønsker at klubben skal arrangere?
« på: 11.05. 2005 20:58 »

To treff har blitt avlyste pga for få påmeldte. Er det fordi det rett og slett ikke er noen interesse blant
Rogalendinger og Østlendinger i å treffes? Nordlendingene hadde jo kjempesuksess med sitt treff i fjor.
Eller passer det dårlig med regionale treff samme år som Værøytreffet arrangeres? På Værøy kommer det
jo ca 120 hunder og 135 personer....

Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Hva slags aktiviteter er det
medlemmene ønsker at klubben skal arrangere?
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Nytt styremedlem fra Nord-Norge

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:09
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 | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne:
Nytt styremedlem fra Nord-Norge

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Emne: Nytt styremedlem fra Nord-Norge (Lest 2047 ganger)
SV: Nytt styremedlem fra Nord-Norge
« Svar #4 på: 02.08. 2005 12:09 »

Dette er det vel flere som har gjort seg tanker om.
En ide kan vel være regioner med egne representanter valgt av de som hører til i regionen som
medlemmer av styret. F.eks. Nord-Norge, Midt-Norge, Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Dette tar jo
heller ikke hensyn til antall hunder og medlemmer - og Sør-Norge vil nok en gang bli overrepresentert i
forhold til resten av landet, men landsdelene / regionene vil i alle fall ha en representant i styret.
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

Helge Tollefsen
Nybegynner
Innlegg: 21

SV: Nytt styremedlem fra Nord-Norge
« Svar #3 på: 02.08. 2005 08:10 »

Ingen landsdel har fast plass i styret. Alle er valgt på demokratisk vis og slik må det jo foregå. Mener du
at når en landsdel har oppnådd et antall medlemmer så skal landsedeln ha fast plass i styret? Hva da hvis
medelmstallet igjen synker, skal den faste plassen da utgå fra styret igjen? Det ville ført til mye kaos og
rot. Da burde det vel heller blitt valg reperesentanter fra forskjellige regioner uansett antall medlemmer
hvis det skal være en tvungen geografisk spredning av styret? Er det noen som vet om andre
hundeklubber som har organisert seg på en slik måte?
Loggført
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Nytt styremedlem fra Nord-Norge

Nils

SV: Nytt styremedlem fra Nord-Norge

Nybegynner
Innlegg: 2

« Svar #2 på: 01.08. 2005 21:29 »

Hei
Takk for svaret. Du skriver at vi i Nord vil bli forfordelt dersom vi skulle ha en person i styret fra nord. Nå
sitter hele styret i oslogryta er ikke det og forfordele?
Når det gjelder medlemmer og hunder, er det nord-norge som har det største antallet. Da må vi forlange
at et styremedlem kommer fra nord og er bosatt i nord.
Jeg holder lokallag utenfor.dette dreier seg om en fasst plass i styret.
Hilsen
Nils jørgen Schei.
Loggført

Helge Tollefsen

SV: Nytt styremedlem fra Nord-Norge

Nybegynner
Innlegg: 21

« Svar #1 på: 31.07. 2005 21:35 »

Etter min mening bør enhver landsdekkende klubb ha et styre som reflekterer medlemsmassen. Men som i
mange andre klubber og foreninger så er ikke det idielle alltid like enkelt å få til, av forskjellige årsaker.
Det er klubbens medlemmer som velger klubbens tillitsvalgte. Og forfordele en landsdel vil være en
merkelig form for klubbdemokrati. Om styrets medlemmer skal komme fra Nord Norge så må de jo velges
på vanlig måte. I dag er styrets medlemmer bosatt på Østlandet (men de fleset er nordlendinger). På
siste årsmøtet ble det bestemt, etter ønske fra nord, at et eget lokallag skal stiftes i Nord Norge. Det ble
også bestemt at de skal få to år på seg til å gjøre sine erfaringer, som kanskje kan føre til at flere lokallag
stiftes. Uansett hvor styrets medlemmer er bosatt vil dette forhåpentligvis føre til mer aktivitet og kontakt
med styret.
Loggført

Nils

Nytt styremedlem fra Nord-Norge

Nybegynner
Innlegg: 2

« på: 31.07. 2005 21:26 »

Hei
Herved drar jeg igang tanken om at et fast styremedlem bør komme fra Nord-Norge.
Har noen synspunkter på dette?
Hilsen
Nils Jørgen Schei
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund Klubb | Har du meninger om klubben? | Emne: Nytt styremedlem fra Nord- « forrige neste
»
Norge
Gå til:

=> Har
du meninger
om klubben?om klubben?
=>
Har
du meninger

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

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=51.0[16/02/2015 22:08:47]

 


OK

Nytt styremedlem fra Nord-Norge

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=51.0[16/02/2015 22:08:47]

Open discussion board for Lundies

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:10

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 | Norsk Lundehund in English | Open discussion board for Lundies 0 medlemmer og 1 gjest er inne på dette forumet.
All topics must be written in English

Sider: [1]
Tittel

Startet av

Svar Visninger Nyeste innlegg

fading puppies

Sharon

0

4358

15.07. 2006 11:28
av Sharon

acidophilus/intestinal flora

Sharon

4

4025

03.06. 2005 14:30
av May Britt

Introduction

Sharon

4

3484

18.05. 2005 15:32
av Sharon

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund in English | Open discussion board for Lundies
Emne du har postet til

Steng emne

Vanlig emne

Prioritert emne

Aktivt emne (minst 5 svar)

=> Open
discussion
board for Lundies
Gå til: =>
Open
discussion
board for Lundies

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=10.0[16/02/2015 22:09:11]

 


OK

fading puppies

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:10
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.
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: fading puppies (Lest 4359 ganger)

Sharon

fading puppies

Nybegynner
Innlegg: 5

« på: 15.07. 2006 11:28 »

We've come across the phenomenon known as "fading puppy syndrome" and want to know if there are
breeders in Scandinavia who have experienced this... seemingly healthy puppies don't nurse, fail to
thrive, and die within days of being born. After a good deal of reading we came to the conclusion that it
is caused by a bacterial imbalance... As you might guess the treatment is a round of antibiotics. Five
days prior to breeding and again for five days prior to whelping. It has made the difference between
maybe being able to save one puppy from a litter of five and having a whole litter of healthy, thriving
puppies that doesn't require "being saved".
Sharon
« Siste redigering: 17.07. 2006 21:48 av Sharon »

Loggført

Sharon K. Pederson,
Cliffhanger Kennel
USA
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Skrevet av
May Britt
Nybegynner
Innlegg: 12

Emne: acidophilus/intestinal flora (Lest 4026 ganger)
SV: acidophilus/intestinal flora
« Svar #4 på: 03.06. 2005 14:30 »

Hello
I give my Felix yougurt nearly every day. If it works i dont know but he likes it. If he got diarrhoea (he
had once) I give him white fish to calm down his stomach. Else I give him salmon so his fur/skin shines.
mvh
May Britt
Loggført

Sharon

Nybegynner
Innlegg: 5

Re: acidophilus/intestinal flora
« Svar #3 på: 29.05. 2005 19:23 »

Thank you for your responses. We've recently tried a Canadian product called Bio-K+ which has helped
tremendously with loose stools, upset stomachs, etc. I swear by the stuff. For those of you going to
Vaeroy in July, please let me know if there is anything available in the states which you cannot get in
Norway. As long as it isn't too large I will be happy to bring with me.
Loggført
Sharon K. Pederson,
Cliffhanger Kennel
USA

Helge Tollefsen
Nybegynner
Innlegg: 21

SV: acidophilus/intestinal flora
« Svar #2 på: 22.05. 2005 20:29 »

We give our two dogs yogurt every morning.
Several breeders advised us to feed the dog with a couple of spoons for the stomachs.
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acidophilus/intestinal flora
Loggført

Geira

SV: acidophilus/intestinal flora

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #1 på: 22.05. 2005 13:26 »
Sitat fra: Sharon på 21.05. 2005 06:11

How many of you give your dogs yogurt or some type of acidophilus culture and how often?

Hello again Sharon!
This time no history of Norway, but a little history of my own; I give Geira acidophilus culture every day. I
give her croquettes 2 times a day, as I give my big Mountain-dogs according to their stomach health
(gastric - rotation?). As I give my big dogs croquettes, I put some water on-just to make it seem like
more food! And to give the taste and make them tempted, I put in some cheap meat or some leftovers,
but just for the taste! And then they each get something we call Biola/Cultura which contains the
acidophilus. I just pour some from the carton, but there are some tablespoons in there, I think.
How it works on Geira (Lundehund), I don't know, but it is otherwise supposed to be good for our
stomachs..
Geira usually has nice looking stools!
So yes, I give acidophilus to my only Lundehund everyday.
Hope you will get more answers.
Eva
« Siste redigering: 22.05. 2005 16:29 av Geira »

Sharon

Nybegynner
Innlegg: 5

Loggført

acidophilus/intestinal flora
« på: 21.05. 2005 06:11 »

How many of you give your dogs yogurt or some type of acidophilus culture and how often?

Loggført
Sharon K. Pederson,
Cliffhanger Kennel
USA
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Introduction (Lest 3485 ganger)

Sharon

Re: Introduction

Nybegynner
Innlegg: 5

« Svar #4 på: 18.05. 2005 15:32 »

Thanks for welcoming me! It is wet and very windy here just north of San Francisco. We are preparing
for our annual Lundiefest one week from this coming Saturday. Last year we had over forty Lundehunds
come to Cliffhanger; since it grows larger every year it is exciting to think of how many Lundehunds we
will see. It will be a good opportunity to distribute our new survey/questionnaire about Lundehund
health and breeding (similar to your annual questionnaire distributed by the NLK).
Sharon
Loggført
Sharon K. Pederson,
Cliffhanger Kennel
USA

Helge Tollefsen
Nybegynner
Innlegg: 21

SV: Introduction

« Svar #3 på: 17.05. 2005 22:15 »

We don't celebrate 17th. of May because of independence from Sweden in 1905. But because the
constitusion act was signed 17th. of May in 1814.
But I think the Lundies don't care.

« Siste redigering: 18.05. 2005 19:09 av Helge Tollefsen »

Geira

Æresmedlem

SV: Introduction

« Svar #2 på: 17.05. 2005 22:11 »

Innlegg: 102

Hello again Sharon and others interested in History!

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=28.0[16/02/2015 22:09:54]

Loggført

Introduction

I am afraid I did a mistake, I am a bad representant of the Norwegian people when it comes to accuracy
according to our native history.
I am asking somebody to help me out here, because I got somewhat confused to explain this, maybe
even in Norwegian...
Eva
Loggført

Geira

Æresmedlem

SV: Introduction

« Svar #1 på: 17.05. 2005 21:38 »

Innlegg: 102

Hello Sharon!
Today the 17th of May is Norway's 4th of July the day we celebrate our independence from Sweden.
So to have a Norwegian Lundehund is special today. I don't know if anyone has celebrated with their
dogs. I settled for a quiet walk on the beach in the afternoon.
Your probably have something to look forward to at Værøy. Myself, I am not going as I have two other
(big) dogs to take care of and quite a small car! But maybe in 4 years or so?
Greetings from Eva and Geira
Loggført

Sharon

Nybegynner
Innlegg: 5

Introduction

« på: 17.05. 2005 17:04 »

Good morning, day, or evening! Just a quick note to introduce myself... Sharon Pederson of Cliffhanger
Kennel in America. I look forward to seeing the island of Vaeroy, all the Lundehunds and their owners
when the LundeWorld converges there in July.
Loggført
Sharon K. Pederson,
Cliffhanger Kennel
USA
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