Litt av hvert

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
18.02. 2015 22:58

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 | Litt av hvert

0 medlemmer og 3 gjester er inne på dette forumet.

Om alt og ingenting....

Sider: [1] 2 3 4 5 6 ... 8
Tittel

Startet av

NLK's avlsprosjekt

Stein

0

245

13.09. 2014 01:40
av Stein

Varangerhunden! Artikkel, forskningsrapport eller
lignende?

Astrid

3

2949

29.06. 2012 12:32
av dihu

reklamebilag med lundehund, t o m 14. mai

dihu

0

1198

13.05. 2012 21:39
av dihu

mistet lundehund?

ranveis

1

1250

12.04. 2012 14:08
av Gerd Haugen

kaldt i bilen?

ranveis

9

1911

02.03. 2012 23:22
av ranveis

Problem med spam-registreringer i forumet

MagnusEnger

0

1105

25.07. 2011 15:06
av MagnusEnger

Hørt på maken...

Elin, Lars og Elfi

5

1739

28.03. 2011 21:37
av Gunn Tove

Alder for å trene agility

Elin, Lars og Elfi

5

1505

22.03. 2011 18:09
av ida

Pawpeds

Anneli

1

1363

26.01. 2011 18:47
av Cemilie

voksenfor

dihu

1

1159

14.01. 2011 22:38
av Gerd Haugen

hjemme alene-problemer... gjør vi det helt feil
eller...?

ranveis

5

2398

05.01. 2011 18:55
av Ann E

Treff i Oslo søndag 20. mai

Kristin Killi

1

1559

03.10. 2010 14:07
av nille

hvit lundehund?

ranveis

4

1694

31.07. 2010 11:29
av Gerd Haugen

tiltrekkes av trange ganger

dihu

1

1217

23.07. 2010 13:57
av Dexter

link til video fra det tyske lundehundetræf 2010

Estrid Heldager

0

1014

08.07. 2010 14:28
av Estrid Heldager

Jaktinstinkt?

bardmand

5

2069

14.06. 2010 16:56
av Cemilie

Shiba er ti år i dag!

bardmand

4

1387

13.06. 2010 23:19
av bardmand
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Svar Visninger Nyeste innlegg

Litt av hvert

Sporsøk

Dagrunn
Mæhlen

8

1857

06.06. 2010 12:41
av Cemilie

vår nye valp

dihu

2

1394

14.05. 2010 22:12
av dihu

Lundehunden Emil på barnetv, NRK super onsdag
14.april 2010

Merete
Evenseth

5

1984

25.04. 2010 17:32
av Estrid Heldager

Sider: [1] 2 3 4 5 6 ... 8
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Emne du har postet til

Steng emne

Vanlig emne

Prioritert emne

Aktivt emne (minst 5 svar)

=> Litt
av hvert
Gå til: =>
Litt
av hvert
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Litt av hvert

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
18.02. 2015 22:59

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 | Litt av hvert

0 medlemmer og 2 gjester er inne på dette forumet.

Om alt og ingenting....

Sider: 1 [2] 3 4 5 6 7 8
Tittel

Startet av

Noen som har tispe med løpetid i Oslo-området?

Gunn Tove

0

1090

23.04. 2010 20:57
av Gunn Tove

Overnatting spesialen 2011

Torild

4

840

22.04. 2010 19:21
av Merete Evenseth

hund i fly...

dihu

3

1120

21.04. 2010 20:29
av ida

Minner og tanker.

Vofsi

0

531

20.04. 2010 18:54
av Vofsi

trenger vi forsikring?

dihu

2

918

20.03. 2010 09:12
av Gerd Haugen

typisk lundehund å være rolig?

ranveis

5

982

12.03. 2010 22:38
av ranveis

lundefugl kosedyr

dihu

3

1007

07.03. 2010 11:43
av Merete Evenseth

aktiviteter med lundehund

ranveis

5

963

01.03. 2010 22:40
av ida

kom på en ting til- rosa snuter?

dihu

2

674

01.03. 2010 22:33
av ida

ny valp

dihu

3

877

01.03. 2010 22:29
av ida

vi ønsker valper :)

Bera

5

1093

14.01. 2010 16:20
av Torild

SLS hemsida, avgår som webmaster!!!

Anneli

1

749

18.12. 2009 14:41
av Anneli

Lundehund gies bort!!!!!!

Steine

1

924

30.11. 2009 23:13
av Anneli

Dogs4All - vis fram hunden din!

MagnusEnger

0

468

25.11. 2009 11:52
av MagnusEnger

Genser til lundehund

Atoq

4

945

14.11. 2009 16:29
av Atoq

Ny lundehundeier

Cemilie

6

956

23.10. 2009 14:35
av Torild

Hjortejakt

Dagrunn
Mæhlen

7

1489

22.10. 2009 23:37
av Miss Nomore

Hundetyver

Vofsi

0

698

30.06. 2009 16:56

http://www.lundehund.no/forum/index.php?board=6.20[18/02/2015 22:58:11]

Svar Visninger Nyeste innlegg

Litt av hvert
av Vofsi

Hvordan komme seg til Værøy?

ida

2

1071

20.05. 2009 21:41
av Torild

Ha en riktig god....

Hege Hellesvik

1

697

18.05. 2009 12:42
av Torild

Sider: 1 [2] 3 4 5 6 7 8
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
18.02. 2015 22:59

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 | Litt av hvert

0 medlemmer og 2 gjester er inne på dette forumet.

Om alt og ingenting....

Sider: 1 2 [3] 4 5 6 7 8
Tittel

Startet av

Video om søk etter egg

Ingerid
Margrete
Klaveness

13

1978

15.05. 2009 20:41
av ida

Værøy eller valper?

Dagrunn
Mæhlen

2

822

11.05. 2009 14:19
av Vofsi

Lundehund treff i Troms 4.april- 09

Vofsi

2

694

06.04. 2009 21:11
av Elin Strand

Hamarområdet

Stein Arne

1

626

16.03. 2009 20:25
av ida

Drar sånn i båndet på tur

Marben

1

684

03.03. 2009 17:30
av Gerd Haugen

Gjør fra seg inne

Marben

1

707

03.03. 2009 17:17
av Gerd Haugen

Pressemelding fra Norsk Lundehundklubb

Merete
Evenseth

3

849

21.02. 2009 09:55
av Merete Evenseth

Certgalleri 2008

Anneli

0

777

15.02. 2009 14:19
av Anneli

Månedens spørsmål?

MagnusEnger

3

879

26.01. 2009 22:11
av Estrid Heldager

Lundehund og klikkertrening

ida

4

903

11.01. 2009 22:01
av ida

Venter også på valp..

Ann E

9

1607

11.01. 2009 13:48
av Ann E

8

3277

06.01. 2009 11:48
av Torild

Et lite problem (bjeffing)

Lillehyper

Svar Visninger Nyeste innlegg

Tv-reportasje

Siri

6

1020

11.12. 2008 15:45
av Miss Nomore

Venter på valp

ida

10

1542

02.12. 2008 14:11
av Geira

Natt

Cocos

5

892

02.12. 2008 10:30
av Cocos

Lundehund på Hjortejakt

Anders

9

1333

27.11. 2008 16:04
av Gunn Tove

Julemøte på Øysand

Siri

0

462

25.11. 2008 20:39
av Siri

http://www.lundehund.no/forum/index.php?board=6.40[18/02/2015 22:58:21]

Litt av hvert

Skrive til Lundehund-nytts julenummer, annonsere
Elin Strand
eller bidra med fine bilder?

0

479

10.11. 2008 17:43
av Elin Strand

NKKs oppdretterskole

Gunn Tove

2

672

07.11. 2008 17:11
av MagnusEnger

Lundehund vist på Kynologikurs i Tromsø

Merete
Evenseth

1

652

03.11. 2008 22:48
av Torild

Sider: 1 2 [3] 4 5 6 7 8
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
18.02. 2015 22:59

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 | Litt av hvert

0 medlemmer og 3 gjester er inne på dette forumet.

Om alt og ingenting....

Sider: 1 2 3 [4] 5 6 7 8
Tittel

Startet av

Transportbur

ida

1

592

31.10. 2008 21:18
av Gerd Haugen

Advarsel : Swiffer fugtige rengøringsklude.

Estrid Heldager

1

848

09.10. 2008 23:33
av Geira

DAP- spray + Åksjuk?

Jimmy

2

805

24.09. 2008 00:14
av Vofsi

Lundehund treff..

Vofsi

3

811

22.09. 2008 06:36
av MagnusEnger

Lundehund på rypejakt?

Drevja

3

913

12.09. 2008 22:38
av Dagrunn Mæhlen

Sikring av hund i bil

Gunn Tove

0

881

03.09. 2008 22:29
av Gunn Tove

Hjelp!

Jimmy

1

661

27.08. 2008 21:02
av Gerd Haugen

Gunn Tove

0

685

25.08. 2008 00:11
av Gunn Tove

Lofotutstillingen

Merete
Evenseth

9

1824

06.08. 2008 23:15
av Merete Evenseth

Spesialutstillingen i Trondheim

Merete
Evenseth

3

889

11.06. 2008 11:44
av Torild

Lundehund treff i Troms

Vofsi

2

2429

26.05. 2008 08:48
av Merete Evenseth

Lundespesialen 2008

Vofsi

4

941

24.05. 2008 22:29
av Gunn Tove

Annonsere i NLAAs utstillingskatalog?

Gunn Tove

1

828

30.04. 2008 17:25
av Gunn Tove

Antall lundehunder?

Vofsi

4

1375

25.04. 2008 08:10
av MagnusEnger

Mobbing i klubben

Drammen

3

1118

24.04. 2008 11:08
av Torild

Nytt internasjonalt forum

Gunn Tove

2

1097

24.04. 2008 09:48
av Drammen

Historiske videoer

bardmand

4

1325

26.03. 2008 23:05
av Elin Strand

Lundehundtreff på Fjellkjøsvatnet 24. august 2008

http://www.lundehund.no/forum/index.php?board=6.60[18/02/2015 22:58:33]

Svar Visninger Nyeste innlegg

Litt av hvert

Lundehund stjålet?

Torild

0

671

16.03. 2008 20:09
av Torild

Oppdrettersamling i Stockholm 12. april

Gunn Tove

0

613

14.03. 2008 22:37
av Gunn Tove

Årets lundehunder 2007

Torild

3

1108

20.02. 2008 13:35
av Torild

Sider: 1 2 3 [4] 5 6 7 8
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
18.02. 2015 22:59

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 | Litt av hvert

0 medlemmer og 3 gjester er inne på dette forumet.

Om alt og ingenting....

Sider: 1 2 3 4 [5] 6 7 8
Tittel

Startet av

Lundehund treff i Troms

Vofsi

7

1480

14.02. 2008 11:06
av MagnusEnger

Årsmøtet 2008

Vofsi

0

664

28.01. 2008 18:24
av Vofsi

Forsikring

Hege Hellesvik

2

972

23.01. 2008 18:21
av Gunn Tove

Bur

Hege Hellesvik

2

951

21.01. 2008 15:10
av Torild

Genser

Geira

3

1599

20.01. 2008 19:34
av Geira

En lille decemberhilsen.

Estrid Heldager

2

1073

10.12. 2007 21:54
av Elin Strand

Valper

Vofsi

4

1359

27.11. 2007 18:15
av Dagrunn Mæhlen

Dette er noe for meg, kanskje deg?

Geira

2

1035

16.11. 2007 17:59
av Geira

Trasstissing eller...?

Hans-Petter

2

903

08.11. 2007 11:15
av bardmand

Ny "gammel" eier av lundehund

Dagrunn
Mæhlen

8

1376

07.11. 2007 19:03
av Geira

Hjemmeside

Geira

1

2276

27.10. 2007 17:25
av MagnusEnger

Valper.

Torild

15

2602

24.10. 2007 14:58
av Torild

Anatomi og genetikk

bardmand

0

735

12.10. 2007 13:11
av bardmand

Ny lundehundeier

bardmand

13

3763

05.10. 2007 21:31
av bardmand

Geira

35

6765

04.10. 2007 19:23
av Gunn Tove

Geira

15

2942

06.09. 2007 10:16
av vår

Gratulerer Frøya

Vofsi

0

786

21.07. 2007 15:03
av Vofsi

Frøya-Tyrasdatter på tur alene

Vofsi

3

1094

18.07. 2007 23:14

«12»

Lundehund som trekkhund!?!
Fødselsvekt

«123»

«12»
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Svar Visninger Nyeste innlegg

Litt av hvert
av Miss Nomore

Lundehund som verdensarv?

MagnusEnger

4

1287

20.06. 2007 17:30
av MagnusEnger

Norsk lundehund og Stavanger som europeisk
kulturby 2008

Elin Strand

3

933

20.06. 2007 14:55
av Torild

Sider: 1 2 3 4 [5] 6 7 8
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert
Emne du har postet til

Steng emne

Vanlig emne

Prioritert emne

Aktivt emne (minst 5 svar)

=> LittLitt
av hvert
Gå til: =>
av hvert
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
18.02. 2015 23:00

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 | Litt av hvert

0 medlemmer og 3 gjester er inne på dette forumet.

Om alt og ingenting....

Sider: 1 2 3 4 5 [6] 7 8
Tittel

Startet av

Morokulien

Ingerid
Margrete
Klaveness

8

1548

19.06. 2007 19:04
av Vofsi

Prisavslag?

Geira

4

1383

09.06. 2007 12:50
av Geira

6

1522

24.05. 2007 17:46
av Dagrunn Mæhlen

Hvor mye veier din(e) lundehund(er)?

Lillehyper

Svar Visninger Nyeste innlegg

Til lykke med 17.mai feiringen

Vofsi

0

877

16.05. 2007 13:35
av Vofsi

Åpen klasse vs unghundklasse

Ingerid
Margrete
Klaveness

8

2150

30.04. 2007 11:24
av Vofsi

Dramatisk redningsaksjon!

Ingerid
Margrete
Klaveness

5

1292

27.04. 2007 00:09
av Vofsi

Er det normalt???

Hege

6

1469

20.04. 2007 14:12
av Ingerid Margrete Klaveness

Hurra.

Cocos

3

1034

16.04. 2007 16:24
av Geira

En x-lundehundeiers bekjennelser.

Cocos

6

1505

12.04. 2007 11:19
av Torild

Noen som har mønster på hundeklær??

Bera

4

3278

12.04. 2007 10:52
av Ingerid Margrete Klaveness

I dag er den STORE dagen!!!

Hege

2

996

11.04. 2007 10:45
av Bera

lundehunder i oslo

silje

0

704

04.04. 2007 23:17
av silje

2

992

30.03. 2007 11:33
av Torild

Rolig lundehund

Lillehyper

Hurra - snart Lundehundeier!!!

Hege

2

860

19.03. 2007 15:40
av Torild

Lundehundtreff i Trøndelag 9. september 2006

Gunn Tove

1

906

16.03. 2007 08:15
av Dagrunn Mæhlen

Bilder =)

Mai Brit

8

1548

http://www.lundehund.no/forum/index.php?board=6.100[18/02/2015 22:58:57]

12.02. 2007 20:54
av MagnusEnger

Litt av hvert

Slektsforskning

Lillehyper

3

1109

14.01. 2007 23:00
av Anneli

Hellerudsletta 3.februar

Lillehyper

0

699

09.01. 2007 18:30
av Lillehyper

Hvorfor renner øynene til en Lundehund ?

Lillehyper

1

966

08.01. 2007 11:46
av Torild

Ingerid
Margrete
Klaveness

1

1021

15.11. 2006 14:56
av Gunn Tove

Vinga & heike
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
18.02. 2015 23:00

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 | Litt av hvert

0 medlemmer og 2 gjester er inne på dette forumet.

Om alt og ingenting....

Sider: 1 2 3 4 5 6 [7] 8
Tittel
Valp som sykepleier

Startet av
Lillehyper

Svar Visninger Nyeste innlegg
3

1106

12.11. 2006 23:12
av Geira

er det noen som har hannhund i nærheten av
Sveio?

bjørk

1

828

10.11. 2006 11:34
av Torild

Lufting av valp

Hans-Petter

8

1900

29.10. 2006 16:42
av Lillehyper

Presentasjon.

Hilde

4

1156

18.10. 2006 18:19
av Torild

Billede til jule-annonse.

Torild

1

945

30.09. 2006 17:28
av Gerd Haugen

noe som vet noe anng lundehundkalender for
2007?

Bera

2

954

07.09. 2006 10:52
av Bera

Syndromet og "Vom og hundemat"

RimfrostHuldra

6

2057

31.08. 2006 11:45
av Torild

Er lundehunden en SKJØR rase??

RimfrostHuldra

2

1037

30.08. 2006 23:22
av Anneli

Husren ?

RimfrostHuldra

1

949

31.07. 2006 13:20
av Torild

Problemer ved parring

Elin Strand

6

2072

15.06. 2006 18:28
av Estrid Heldager

Lundehund i fri stil

Geira

4

1175

27.05. 2006 12:54
av Geira

Valpelister

Annette

2

1043

04.05. 2006 08:46
av Torild

Lidt om døre.

Estrid Heldager

1

915

02.05. 2006 11:44
av Torild

Lundehund som sporhund

Geira

6

1662

29.03. 2006 20:00
av Helge Tollefsen

Vi har flyttet til Namsos - noen fler her i
nærheten?

Ingerid
Margrete
Klaveness

0

712

Bilder for en artikkel

Atoq

1

1131

07.03. 2006 16:32
av MagnusEnger

Lunnefågeln

Alexandra

2

1162

27.02. 2006 17:45
av Estrid Heldager
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15.03. 2006 14:01
av Ingerid Margrete Klaveness
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Lundehundar i Sverige

Alexandra

4

1370

23.02. 2006 17:33
av Bo Johnson

Hundeweb.dk

Estrid Heldager

0

1270

01.01. 2006 18:19
av Estrid Heldager

Jeg vil gjerne starte med avl

Iza

8

1921

25.12. 2005 14:01
av Torild
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Litt av hvert

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
18.02. 2015 23:00

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 | Litt av hvert

0 medlemmer og 2 gjester er inne på dette forumet.

Om alt og ingenting....

Sider: 1 ... 3 4 5 6 7 [8]
Tittel

Startet av

Statistik!!

zabina

1

1038

17.12. 2005 15:42
av Bo Johnson

Lundie til brugs og agility

Madelen

5

1570

14.12. 2005 11:53
av bjørk

Hundehus for lundehunden?!

laila

7

1813

06.11. 2005 00:46
av Nina

Hvordan bør hundegården være?

Nina

2

2157

17.09. 2005 20:34
av Nina

Video fra tysk fjernsyn - fra Værøy i sommer!

MagnusEnger

0

899

06.09. 2005 23:11
av MagnusEnger

Lundehund i Wikipedia

MagnusEnger

0

945

22.08. 2005 21:31
av MagnusEnger

Råd om hundegård søkes....

Nina

1

1145

19.08. 2005 20:32
av Anneli

Lundehund og jakt etter sopp

Elin Strand

3

1340

09.08. 2005 21:41
av Elin Strand

Ønsker å kjøpe Lundehund- hannhund

Heidi

1

2103

14.07. 2005 23:19
av Helge Tollefsen

GRATULERER!!

Geira

1

1020

29.06. 2005 13:47
av May Britt

Ensam hemma

Johan

2

1232

28.06. 2005 00:48
av Johan

Lundehund sider

Lundehund eier

1

1125

19.06. 2005 00:01
av Laila K Myrvold

Lundehund på museum

MagnusEnger

1

1181

18.06. 2005 23:57
av Laila K Myrvold

Lundeblogg

Elin Strand

1

1104

09.06. 2005 19:53
av Geira

Rädda lundehundar

Malin

5

1612

02.06. 2005 20:51
av lu

Allmäna råd till nybörjare på Lundehund

Johan

9

2267

02.06. 2005 10:31
av Johan

Rennende øyne

May Britt

1

1196

20.05. 2005 15:15
av Gerd Haugen

Lundehund og katt

Madelen

4

1882

20.05. 2005 12:51
av May Britt
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Eva
Gandrudbakken

Bjeffing!

6

2808

13.05. 2005 09:49
av Johan
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NLK's avlsprosjekt

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:12
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 | Litt av hvert | Emne: NLK's
avlsprosjekt

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Stein

Nybegynner
Innlegg: 4

Emne: NLK's avlsprosjekt (Lest 246 ganger)
NLK's avlsprosjekt
« på: 13.09. 2014 01:40 »

Etter å ha sett bildene av de 6 valpene og da jeg har endel kontakt med genetikere og zoologer har jeg
noen spørsmål:
1. På hvilket grunnlag ble det valgt en buhund?
2. Er genomet til buhunden og lundehunden kartlagt og sammenliknet?
3. Etter all sannsynlighet er norrbotnspisshunden og/eller den finske spisshunden "forfedre" til
lundehunden. Er det tatt i betraktning å bruke disse i "Parringsprosjektet"?
4. Er genomet til disse rasene undersøkt?
5. Er det tatt kontakt med utviklingsbiologer som har spesialisert seg på hunder?
Stein-Erik Greter
Kennel Stein Lunde
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: NLK's avlsprosjekt
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Varangerhunden! Artikkel, forskningsrapport eller lignende?

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:12
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 | Litt av hvert | Emne: Varangerhunden! Artikkel,
forskningsrapport eller lignende?

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Varangerhunden! Artikkel, forskningsrapport eller lignende? (Lest 2951 ganger)

dihu

Sv: Varangerhunden! Artikkel, forskningsrapport eller lignende?

Jr. Medlem
Innlegg: 30

« Svar #3 på: 29.06. 2012 12:32 »

Det er jo spennende likevel, at det er noen likheter.
Hvis det er litt av en hodeskalle de har funnet, er det jo ikke sikkert at alle de andre dalevende
"varangerhundene" manglet de samme tennene, heller.
Loggført

Gunn Tove

Sv: Varangerhunden! Artikkel, forskningsrapport eller lignende?

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #2 på: 28.06. 2012 00:12 »

Hei
Såvidt jeg har fått forståelse av så ble det funnet en halv hodeskalle eller noe sånt. Og denne har jo pga
premolarmangel blitt linket til lundehund. Nå er det slik at lundehunden mangler ikke konsekvent 2.
premolar da... En slektning av meg talt tidlig på 70-tallet lundehundens tenner og la det inn i en oversikt.
Det var tannmangler ja, men det varierte hvilke premolarer som manglet.
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

dihu

Jr. Medlem

is: Varangerhunden- mulige bilder
« Svar #1 på: 05.06. 2012 15:48 »

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=384.0[19/02/2015 19:11:39]

Varangerhunden! Artikkel, forskningsrapport eller lignende?
Innlegg: 30

http://kennelkidachi.webs.com/arveligelidelserosv.htm
Jeg har også lett uten å finne så mye om Varangerhunden, men denne kennelen, som jeg heller ikke aner
noe om, viser bilder av kjeven til lundehund og varangerhund, fordi de begge to mangler 2 tenner i
kjeven. (Bildene viser ikke hos meg, men det kan være det lokale nettet)
Du kan kanskje spørre der hvor disse bildene kommer fra, det er kanskje noe som er publisert et sted?
Og hvis du finner ut noe, må du legge svaret inn her, synes også dette er spennende.
Loggført

Astrid

Nybegynner
Innlegg: 1

Varangerhunden! Artikkel, forskningsrapport eller lignende?
« på: 01.06. 2012 18:45 »

Hei!
Jeg skulle veldig veldig gjerne visst litt mer om den såkalte Varangerhunden. Om noen vet om en eneste,
liten referanse til noe som er hakket mer "seriøst" og akademisk enn wikipedia, så hadde jeg blitt
overlykkelig for å få vite om det!
Er det noen som har vært borti noe slikt, eller vet hvor man kan finne det? Det eneste jeg har klart å
finne til nå er den samme lille avsnittet med tekst, som finnes både på wikipedia og på diverse
hundesider på nettet:

Varangerhunden (Canis lupus varangensis, Canis familiaris varangensis) er den eldste kjente forekomsten
av tamhund i Norge. Varangerhunden, som med stor sikkerhet var en spisshund, ble funnet i SørVaranger og er datert ca. 5 000–7 000 år tilbake i tid. Man antar at hundetypen må ha vært ganske vanlig
på Nordkalotten en gang i tiden. Kanskje er den en etterkommer av torvhunden.
Funnet av varangerhunden viser en rekke fellestrekk med den opprinnelige lapphunden. Et av disse
fellestrekkene er at begge mangler 2. premolar på begge sider i overkjeven, et særtrekk de forøvrig deler
med norsk lundehund som også har andre fellestrekk med denne nordiske urhunden.
Ingen av disse sidene inneholder (så langt jeg har klart å finne) referanser til noe som helst, og det skulle
jeg altså veldig gjerne hatt. For hele denne hunden er vel ikke bare en internettoppfinnelse? Den må jo
ha vært funnet, og undersøkt, og lagret et sted? Og siden sitatet over har spredd seg på internett har det
kanskje vært publisert noe også? :)
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Varangerhunden! Artikkel, forskningsrapport eller
lignende?
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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« forrige neste
»
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reklamebilag med lundehund, t o m 14. mai

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:12
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 | Litt av hvert | Emne: reklamebilag med
lundehund, t o m 14. mai

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
dihu

Jr. Medlem
Innlegg: 30

Emne: reklamebilag med lundehund, t o m 14. mai (Lest 1200 ganger)
reklamebilag med lundehund, t o m 14. mai
« på: 13.05. 2012 21:39 »

Jeg slo opp et reklamebilag - på nett - for plantasjen for å lete etter noe annet, da jeg så reklame for
dyrefor på siste side, med bilde av 3 hunder. Den ene var en lundehund!
Synes jo det var koselig. Det står ingenting om noen av hundene, men det blir jo littb reklame likevel.
Jeg klarer ikke å linke, dere får sjekke selv på plantasjen.no, under "ukens DM", og slå opp siste side.
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: reklamebilag med lundehund, t o m 14. mai
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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mistet lundehund?

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:13
Alltid
Alltid

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

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

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

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: mistet
lundehund?

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Emne: mistet lundehund? (Lest 1252 ganger)
Sv: mistet lundehund?

« Svar #1 på: 12.04. 2012 14:08 »

Ved felles innsats fra engasjerte lundehundeiere over hele landet, var hunden tilbake hos eier i løpet av få
timer:)

Loggført

ranveis

Nybegynner
Innlegg: 24

mistet lundehund?
« på: 11.04. 2012 17:47 »

denne verserer på facebook, så jeg limer den like godt inn her også og ønsker hund og eier lykke til med
å finne hverandre igjen:
http://www.facebook.com/#!/photo.php?
fbid=10151513866545492&set=p.10151513866545492&type=1&theater
"Noen som savner meg ? Funnet på Roven i Fet. Chipmerket men den var desverre ikke registrert. De
mener jeg er Norsk Lundehund, gutt er de sikker på. Befinner meg for øyeblikket hos dyrlegen i Fetsund.
63881625"

Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: mistet lundehund?
Gå til:
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:13
Alltid
Alltid

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

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
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Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: kaldt i bilen?

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
ranveis

Nybegynner
Innlegg: 24

Emne: kaldt i bilen? (Lest 1913 ganger)
Sv: kaldt i bilen?

« Svar #9 på: 02.03. 2012 23:22 »
Sitat fra: Gunn Tove på 07.02. 2012 14:07
Kanskje dette kan være noe for lundehunder som må være i bil på kalde dager?
http://www.snugglesafe.co.uk/heatpad.htm
Er anbefalt av en valpekjøper i Sverige (der dette tydeligvis fins i dyrebutikker).

den så jo helt knall ut! valpesenga er sikkert akkurat passe for en lundehund i sammenkrøllet spare-påvarmen-stilling :D
Loggført

bardmand
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Sv: kaldt i bilen?

« Svar #8 på: 07.02. 2012 18:08 »
Sitat fra: ranveis på 03.02. 2012 14:01
Litt underlig at de er så glade i varme egentlig, lundehundene på værøy må da tradisjonelt ha vært utehunder eller? kanskje de hadde
ekstrajobb som tåvarmere om natta :)

Værøy har temmelig mildt klima. Det er ikke såkalt meteorologisk vinter der. Det vil si at den
gjennomsnittlige månedstemperaturen normalt ikke faller under 0 grader. Dessuten varmet de vel gjerne
hverandre ved å ligge tett sammen vil jeg tro - i tillegg til det som ble nevnt om pelsen her.
Loggført

Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Sv: kaldt i bilen?

« Svar #7 på: 07.02. 2012 14:07 »

Kanskje dette kan være noe for lundehunder som må være i bil på kalde dager?
http://www.snugglesafe.co.uk/heatpad.htm
Er anbefalt av en valpekjøper i Sverige (der dette tydeligvis fins i dyrebutikker).
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kaldt i bilen?

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

Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 41

Sv: kaldt i bilen?

« Svar #6 på: 03.02. 2012 17:15 »

Jeg har aldri hatt problemer med hull på varmeflasken, og har brukt dette lenge. Nå veier de jo ikke
allverden disse hundene, så det er jo ikke akkurat det samme som om det var oss...

Loggført
www.cemilie.com

dihu

Jr. Medlem
Innlegg: 30

Sv: kaldt i bilen?

« Svar #5 på: 03.02. 2012 15:35 »
Sitat fra: ranveis på 03.02. 2012 14:01
.........Litt underlig at de er så glade i varme egentlig, lundehundene på værøy må da tradisjonelt ha vært utehunder eller? kanskje de
hadde ekstrajobb som tåvarmere om natta :)

Kanskje det er det som er "problemet", de er ikke lenger utehunder, og derfor ikke så vant til kulde. En
hund som tilbringer opptil 20 t i døgnet innendørs må jo ha noe tynnere pels enn utehunder, selv om den
får tur flere ganger daglig.
Vår har forøvrig et par ganger prøvd seg som tåvarmer hos far i huset, under dynen, men han pleier
vanligvis å rusle ut i buret når vi legger oss, selv om han evt ligger i sengen i utgangspunktet.
Loggført

ranveis

Nybegynner
Innlegg: 24

Sv: kaldt i bilen?

« Svar #4 på: 03.02. 2012 14:01 »

Varmeflaske høres jo bra ut, men det er ikke fare for at det går hull i den da? Da blir det jo ihvertfall
kaldt... Noen som vet om et alternativ til vannfylte varmeflasker? kan en stoffpose med sand eller
lignende gjøre samme nytten mon tro?
Men, jeg lurer litt på å legge ut en liten dyne som han kan krype under også legge varmeflaska inni dyna
mens hunden blir luftet sånn at den er ferdig oppvarmet når han kommer inn i bilen igjen ihvertfall..
Høy er egentlig et veldig bra tips, jeg vet at mange huskyer bor ute i hundehus med høy.. men akkurat
min hund er litt for vant til å tisse i høy, så jeg tror det hadde blitt litt... ekkelt :P
Litt underlig at de er så glade i varme egentlig, lundehundene på værøy må da tradisjonelt ha vært
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kaldt i bilen?

utehunder eller? kanskje de hadde ekstrajobb som tåvarmere om natta :)
Loggført

dihu

Jr. Medlem
Innlegg: 30

Sv: kaldt i bilen?

« Svar #3 på: 03.02. 2012 13:34 »

Det er kanskje et dårlig tips når det gjelder bil, pga lukt og søl, men sier det likevel:
En kollega av meg med harehund har fylt høy i hundehuset (i utegarde), med stor suksess. Hunden har
det lunt og koselig, og kan "grave seg ned". Da den hadde tepper flyttet den bare rundt på disse og
endte med å kile dem fast i døren.
Ville det være mulig å ha en kasse med høy i bilen til å ligge oppi? Det isolerer iallefall godt, så får man
vurdere om det er verdt de negative sidene. Men saueskinn er vel sannsynligvis et bedre tips.
Loggført

Elin, Lars og Elfi
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Sv: kaldt i bilen?

« Svar #2 på: 03.02. 2012 09:04 »

Vi har samme erfaring, virker som lundehundene trives med varme. Vår hund legger seg ofte foran/under
ovnen, slik som kattene i huset pleier å gjøre. Litt rart egentlig, i og med at lundehunder har god pels.
Selv trodde jeg de ville være mer hardføre i kalde temperaturer. Dekken fungerer dårlig for oss, hunden
liker det ikke og blir veldig passiv av den grunn (og fryser desto mer). Vi har forsøkt dekken i bilen også,
men hun "stresser" litt med å ha dekkenet på, så det blir ikke helt bra. Godt tips om sausskinn og
varmeflaske, det skal forsøkes!
Hilsen Elin Johannessen.
Loggført

Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem

Sv: kaldt i bilen?

« Svar #1 på: 01.02. 2012 20:37 »
Sitat fra: ranveis på 01.02. 2012 18:23

Innlegg: 41

Hei!
Er litt nyskjerrig på deres meninger om å la en lundehund ligge ute i bilen en hel arbeidsdag om vinteren, hvor går kuldegrensa tror
dere? (vi snakker stort bur med plass til å bevege seg og saueskinn i bunnen, og hunden blir luftet mens bilen blir varmet opp i
lunsjpausen)

Nå er jeg kanskje veldig pysete og har også flere raser enn lundehund med litt annen pels. Min lundehund
Emma trives dårlig i bilen, også da den er i ro. Generelt kan jeg si at jeg har på de en genser i
kuldegrader da de må ligge litt i bilen (mine ligger også på saueskinn i bilen), også legger jeg gjerne en
varmeflaske under skinnet. Det synes de er godt å ligge på. Hvis du legger den ut litt før du setter
hunden i bilen rekker skinnet og bli varmt gjennom og da graver ikke hundene vekk skinnet for å legge
seg nærmest flasken. Den holder temperaturen sin i ganske mange timer...
Sikkert mange her som er mer hardmagede enn meg, men da jeg ser hvordan alle mine hunder (også
lundehunden) helst ligger under ovnen på vinteren ville jeg ikke likt å ha henne hele dagen i bilen i
kuldegrader.
Loggført
www.cemilie.com

ranveis

kaldt i bilen?

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=380.0[19/02/2015 19:12:20]

kaldt i bilen?
Nybegynner
Innlegg: 24

« på: 01.02. 2012 18:23 »

Hei!
Er litt nyskjerrig på deres meninger om å la en lundehund ligge ute i bilen en hel arbeidsdag om vinteren,
hvor går kuldegrensa tror dere? (vi snakker stort bur med plass til å bevege seg og saueskinn i bunnen,
og hunden blir luftet mens bilen blir varmet opp i lunsjpausen)
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: kaldt i bilen?
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert

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

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=380.0[19/02/2015 19:12:20]

 


OK

Problem med spam-registreringer i forumet

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:13
Alltid
Alltid

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

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

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

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Problem med spamregistreringer i forumet

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Problem med spam-registreringer i forumet (Lest 1106 ganger)

MagnusEnger

Problem med spam-registreringer i forumet

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« på: 25.07. 2011 15:06 »

Hei!
De siste ukene har forumet vært utsatt for en stor og jevn strøm av innmeldinger fra "brukere" som mest
sannsynlig har til hensikt å spre spam og annet uønsket innhold. Antallet slike innmeldinger har vært så
stort at det ikke har latt seg gjøre å sile ut de seriøse innmeldingene, og alle sammen ligger derfor på
vent.
Inntil videre er nye registreringer i forumet slått av, og alle som ønsker å melde seg inn må sende en mail
til forum[alfakrøll]lundehund.no med ønsket brukernavn, så skal vi sørge for at innmeldingen blir gjort
manuelt.
Dersom du har registrert deg i løpet av de siste ukene og ikke fått noen tilbakemelding om at
innmeldingen er godkjent er det også fint om du sender en melding til den samme adressen og sier i fra.
Vennlig hilsen
Magnus Enger
Loggført
Hjemmeside - Bilder

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Problem med spam-registreringer i forumet
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Hørt på maken...

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:13
Alltid
Alltid

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

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Hørt på
maken...

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: Hørt på maken... (Lest 1743 ganger)

Gunn Tove

Sv: Hørt på maken...

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #5 på: 28.03. 2011 21:37 »

Det viser seg at det er ikke så enkelt å gjøre noe med dette, siden det ikke fins kontaktinformasjon for
siden.
Det fins heller ikke ved sjekk av domenenavnet....
Det ser ut til at siden er forbundet med www.dogbreedworld.com, men heller ikke på denne siden er det
noen kontaktinfo. Og den norske siden er nok automatisk oversatt fra denne, selv om info om lundehund
ikke fins på den engelske versjonen.
Red.: Info om lundehunden lå også ute på den engelske versjonen...
« Siste redigering: 28.03. 2011 21:50 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

ida

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 28

Sv: Hørt på maken... ikke bare lundehund
« Svar #4 på: 28.03. 2011 17:40 »

Det er ikke bare lundehund som er omtalt på en litt spesiell måte på denne web-siden. Ta en kikk på noen
av de andre hunderasene. Jeg har også Rhodesian Ridgeback, og omtalen om RR på denne siden var
også noe spesiell...

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=369.0[19/02/2015 19:12:54]

Hørt på maken...

Loggført

Gunn Tove

Sv: Hørt på maken...

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #3 på: 28.03. 2011 01:11 »

Melding sent til avlsrådet om denne siden. Mulig klubben bør ha et standardskriv å sende ut til slike
"useriøse sider".
De som har opphavsrett til bilder kan jo med fordel kontakte webmaster for slike hjemmesider og gi
beskjed at deres bilder ikke kan brukes med mindre informasjonen blir oppgradert til noe som er
nærmere virkeligheten....
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

Drevja

Nybegynner
Innlegg: 4

Sv: Hørt på maken...

« Svar #2 på: 26.03. 2011 10:10 »

Huff, ja dumpet borti denne siden for en tid siden, men fant den ikke igjen - kanskje heldigvis. Synd det
er en av våre hunder som er på bildet. Har aldri opplevd at de tar seg lange turer på egenhånd + mange
av de andre rare trekkene ved vår hunderase som står der. Kjenner de ikke helt igjen, nei.
Loggført

ida

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 28

Sv: Hørt på maken...

« Svar #1 på: 22.03. 2011 18:04 »

Dette kan da ikke være seriøst. Måtte trekke på smilebåndet jeg også:) Noen som har hatt det litt morro
kansje??

Loggført

Elin, Lars og Elfi
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Hørt på maken...

« på: 22.03. 2011 16:34 »

Kom over ei nettside, med beskrivelse av raser, herunder lundehunden. Men for en beskrivelse, en del
faktisk stikk i strid med sannheten, må nesten le!:) legger ved en link;
http://www.allehunderaser.com/lundehund
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Hørt på maken...
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Hørt på maken...
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Alder for å trene agility

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:14
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 | Litt av hvert | Emne: Alder for å trene
agility

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

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Alder for å trene agility (Lest 1507 ganger)

ida

Sv: Alder for å trene agility

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 28

« Svar #5 på: 22.03. 2011 18:09 »

Vi driver også med agility! Kjempemorro. Vi tok nybegynnerkurs når Nauma var ca 1 år. Men man kan fint
begynne å trene på mange av hinderne før den alderen. Å hoppe over høye hinder gir størst belastning,
så det er lurt å være å være litt forsiktig med den biten til å begynne med.

Loggført

Elin, Lars og Elfi

Sv: Alder for å trene agility

Jr. Medlem

Innlegg: 32

« Svar #4 på: 27.02. 2011 22:03 »

Så artig da! Ja agility virker som en fin aktivitet for både hund og eier! Lykke til med konkurranse i mai!:)

Loggført

Irene Stølan

Sv: Alder for å trene agility

Nybegynner
Innlegg: 8

« Svar #3 på: 27.02. 2011 19:22 »

Hei!
Jeg begynnte å trene med Tina når hun var 2 år, og er blitt skikkeli hekta.
Hun konkurrerer jeg med nå :)
Lille Lea begynnte jeg med tidligere. Hun har vært med å sprunget tunnel siden hun var 6 mnd. Hindrene
har hun sikkert hoppet på det laveste nå i 1-2 mnd, og hun blir ett år 6 mars :D
Håper å få henne i konkurranse form til mai!

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=367.0[19/02/2015 19:13:07]

Alder for å trene agility

Så stå på :) Agility er gøy :)
Loggført

Elin, Lars og Elfi

Sv: Alder for å trene agility

Jr. Medlem

Innlegg: 32

« Svar #2 på: 27.02. 2011 16:18 »

Hei og takk for svar!:)
Ja vi har prøvd litt agiliy på valpekurs 2 og planlegger å ta grunnkurset neste gang det settes opp i
hundeklubben her. Etter kurset kan vi delta på de ukentlige treningene, så det blir nok fin både fysisk
trening og hjernetrim!:) Når vi fikk prøvd noen hinder, var hun kjempeflink, ikke redd og skjønte dekket
ganske fort, så treningen blir nok gøy for henne (og meg)!
Hilsen fra Elin og Elfi.
Ps. skal du stille hundene dine her i Hammerfest i mai??
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Alder for å trene agility
« Svar #1 på: 27.02. 2011 14:35 »

Heia kor artig at du vil trene agility :)
Æ har begynt tidlig med begge mine tisper. Vi har dette som aktivitet av og til på småhund treningene i
Tromsø, og da passer vi bare på at hundene under 1 år ikke hopper høyt over hinderne og hjulet. ssssvi
legger bare pinnen på bakken og senker hjulet. Ellers har vi ingen begrensninger på de andre hindrene.
Bare ikke tren for lenge for da kan de gå litt lei, men de liker aktiviteten. Lykke til
Hilsen oss i Tromsø
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Elin, Lars og Elfi

Alder for å trene agility

Jr. Medlem

Innlegg: 32

« på: 27.02. 2011 00:27 »

Hei!
Er det noen som har formening om når lundehunden som rase er klar for å begynne å trene agility, med
tanke på beslastning av ledd ved f. eks hopp og slalom? De fleste jeg har snakket med mener hundene
generelt bør være voksen (1 år), men når mener man at en lundehund er ferdig utvokst?
Mvh Elin Johannessen.
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Alder for å trene agility
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Pawpeds

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:14
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 | Litt av hvert | Emne: Pawpeds

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
Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 41

Emne: Pawpeds (Lest 1366 ganger)
Sv: Pawpeds

« Svar #1 på: 26.01. 2011 18:47 »

Jeg er svært imponert over det arbeidet dere gjør med dette! All ros til dere!!
Er det noen spesielle krav til bilder som sendes inn utover høy oppløsning? Jeg tenker da om du vil ha 1
bilde per hund, og om du primært ønsker bilder hvor hunden står oppstilt? Kanskje litt underlige spørsmål
fra en ikke veldig dreven utstiller, men jeg håper du bærer over med med :-)
Loggført
www.cemilie.com

Anneli

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

Pawpeds

« på: 26.01. 2011 14:32 »

Nu äntligen har jag kommit till skott för att lägga in bilder till pawpeds. Flera av er har säkert fått ett mail
angående detta och här kommer det också.
Pawpeds är då databasen som jag har som ett litet skötebarn (www.pawpeds.com) till en början var det
inte så många hundar, kanske 5-600 men med tiden har jag fått mer och mer info och till min hjälp har
jag Gunn Tove Ormset och håller på att "skolar in" Joke Tibben i Holland som tagit över efter Petra.
I dag är det över 3500 hundar i databasen och nu har jag börjat projektet "lägga in bilder" till respektive
hund - men där behöver jag Er hjälp med bilder för visst om jag har mycket bilder så har jag inte av alla
och ber er nu skicka bilder till mej för att kunna lägga in.
Skicka dem då till: anneli.rosenberg@gmail.com och helst i stort format så blir det bättre när man beskär
och förminskar, fotografen till bilden önskar jag också få veta så rätt person får credit för dess verk.
Här ligger bilderna organiserade, de som inte är ihopkopplade med databasen ligger inte i någon mapp:
http://eriksro.1g.fi/kuvat/Lundehundar/
Tack för er hjälp på förhand, tillsammans kan vi skapa en riktigt bra databas till nytta och glädje för
lundehundens framtid.
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998
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Sider: [1]
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voksenfor

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:14
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 | Litt av hvert | Emne: voksenfor

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
Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Emne: voksenfor (Lest 1161 ganger)
Sv: voksenfor

« Svar #1 på: 14.01. 2011 22:38 »

En lundehund på 8 måneder er normalt ferdig vokst og trenger ikke valpefor. Det er bedre å gå over til et
voksenfor, som har noe lavere fettinnhold.
Antall måltider om dagen kan gjerne være tre. Da innretter man bare mengden etter det hunden vanligvis
spiser på de forskjellige tidspunkter. En del hunder som går lenge med tom mage, vil brekke seg og kaste
opp slim og magesyre, det unngår man ved å gi dem et lite måltid morgen og kveld, om de får
hovedmåltidet midt på dagen.
Loggført

dihu

Jr. Medlem
Innlegg: 30

voksenfor

« på: 14.01. 2011 16:58 »

Når er det vanlig å gå over til voksenfor?
Timian er nå godt og vel 8 måneder, og får Eukanuba puppy. Han får fortsatt ca 3 måltider, men pleier
ikke spise noe særlig til frokost. Innimellom glemmer vi å ta vekk skålen, så da blir det noen flere små
mellommåltider når han plutselig kommer på det.
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »
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hjemme alene-problemer... gjør vi det helt feil eller...?

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:14
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 | Litt av hvert | Emne: hjemme aleneproblemer... gjør vi det helt feil eller...?

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Ann E

Nybegynner
Innlegg: 13

Emne: hjemme alene-problemer... gjør vi det helt feil eller...? (Lest 2403 ganger)
Sv: hjemme alene-problemer... gjør vi det helt feil eller...?
« Svar #5 på: 05.01. 2011 18:55 »

Det jeg tror en skal tenke på med lundehunder er at de "leser" sin eier veldig mye.
Er en urolig for hunden sin, for hvordan den skal reagere i forskjellige situasjoner, så merker hunden det.
Det er viktig å "styre tankene" sine i riktig retning, det gjör en best ved å snakke höyt, til seg selv eller
hunden. Det tvinger uönskede tanker vekk, som f.eks: Huff, nå skal han/hun väre ensom igjen./Hvordan
reagerer hun/han når jeg går?/Hvordan reagerer hun/han på det som skjer nå?
Om en i stedet forteller med munter tone at: (f.eks) Nå skal jeg ut en liten tur, du skal väre her og jeg
kommer snart tilbake. Da skal vi gjöre bla bla bla...
En urolig hund trenger en tydlig leder som den kan lese, den trenger å lese bra og positive ting, ikke dine
urolige tanker :-)
Våre hunder er på kjökkenet når vi er borte, som hvalp har de hatt en hvalpegård å väre i. De voksne
skulle jeg ikke tenke på å ha i bur...jeg hadde en Malinoistispe som fikk bo i bur men bare fordi at hun
spiste opp huset ellers, og åpnet både vinduer og dörer. Noe jeg ikke har merkt hos Norsk Lundehund!
Lykke til!!
Loggført
Mvh. Ann E.

Elin, Lars og Elfi
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Sv: hjemme alene-problemer... gjør vi det helt feil eller...?
« Svar #4 på: 22.10. 2010 20:59 »

Vår valp er nå snart 6 mnd. Hun er ikke i bur når hun er alene, men vi begynte med at hun var i et
begrenset areale i huset. Hun var da på soverommet og på kjøkkenet, med en grind hun kunne se
igjennom. Med en grind som var tett, ble hun bare stående opp mot grinden for å prøve å se over den.
Det fungerte fint å ha soverommet innenfor den avgrensede plassen, da hun ofte er trett på morgenen
når vi drar på jobb, og vil sove videre der (i kurven). Vannskålen fikke også stå på sin vanlige plass på
kjøkkenet. Kan jo trygt si at hun ikke likte at vi dro fra henne, og ikke ville inn bak grinden, men vi har
brukt båndopptaker og fra uke 2 har det vært stilt i huset. Den første uken bjeffet hun mye.., men
heldigvis gikk dette over. Nå er hun i hele huset og det er mye lettere å dra fra henne, hun legger seg
ned i stuen etter morgensturen og følger ikke etter oss engang når vi går ut i gangen for å dra. Fungerer
således best for oss best å la henne ha sine "vanlige" områder i huset, men i starten måtte vi avgrense
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disse, da hun bet på mange forskjellige ting og ikke var renslig. Hun kan se ut av det ene vinduet i stua,
men er avgrenset fra vinduet ved utgangsdøra, da hun ofte blir sittende å følge med der. Ellers har vi
alltid radioen ganske høyt på, slik at det er lyder i huset.
Tror egentlig vi har vært heldige med valpen, brukte ikke spesielt med tid på trening før vi måtte ha
henne alene mens vi er på jobb. Den første uka måtte vi liksom bare "stå av", hadde jo ikke noe valg når
man må på jobb. Hun har ikke utviklet noen form for separasjonsangst av en såpass "hard" overgang,
heller bare akseptert at slik er det. Merker jo selvsagt på henne at hun kan være litt mer rasløs på
ettermiddagene vi har vært på jobb, men så sover hun også mesteparten av dagen. Møter henne nesten
bestandig søvnig i døra når vi kommer hjem. Kan nevne at hun er alene opp mot 7 timer om dagen, men
også luftes enkelte dager av et tantebarn.
Loggført

ranveis

Nybegynner
Innlegg: 24

Sv: hjemme alene-problemer... gjør vi det helt feil eller...?
« Svar #3 på: 21.10. 2010 10:42 »

vi har et bur i stua som han har som sitt eget "rom", og som han ser ut til å trives i... men ikke når vi går,
da kommer vi i så fall inn til en skjelvende og pjusk liten fyr. Vi har også prøvd å stenge av en del av
leiligheten med grind, da hylte han og kastet seg mot grinden til han kom seg ut. jeg tror jeg aldri har
hatt så dårlig samvittighet før, han var jo helt panisk stakkar :(
så det ser ut til at han takler det best å få gå fritt i leiligheten, den er liten med åpen løsning så han kan
legge seg på en strategisk plass og ha ganske god oversikt. det er sikkert ikke helt lurt at han får ligge og
speide, men da ligger han ihvertfall... (og jeg drømmer om at en vakker dag så skal han glemme seg og
sovne)
når vi går får han ikke noe spesielt med oppmerksomhet, men han får beskjed om at han skal "være her".
da skjønner han at han ikke får være med, så han slipper å gire seg opp og tro at han skal på tur. men
det kan nok hende jeg må jobbe litt med meg selv når jeg kommer inn, da setter han seg i fanget mitt
hvis han får sjansen og da er det forferdelig vanskelig å overse..
ellers ligner metoden Gerd beskriver veldig på det vi har prøvd på.
Loggført

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Sv: hjemme alene-problemer... gjør vi det helt feil eller...?
« Svar #2 på: 20.10. 2010 23:58 »

Hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg problemet er mer karakteristisk for eierne enn for hunden. Det er
klart det er forskjell på raser, en del blir mer eierfikserte enn andre, men hos noen hundeeiere fungerer
det, hos andre ikke.
Jeg er ikke enig med forrige ærede taler. Jeg har forståelse for at det gjør det enklere å administrere en
flokk ved å putte hundene i hvert sitt bur, men jeg kan ikke se en eneste fornuftig grunn, til å putte en
enslig hund i bur. Den blir garantert ikke mindre ulykkelig av det.
Det saken dreier seg om, er å overbevise hunden om, at om eieren går, så kommer h*n tilbake. Hver
gang. Og det skulle hunden ha lært da den var langt yngre. Måten å gjøre det på, er å gå ut og inn,
gjerne 100 ganger etter hverandre, og man skal ikke gi hunden oppmerksomhet, verken når man går
eller når man kommer. Man starter når hunden er passe sliten etter tur, kanskje den har noe å gnage på,
men den skal ikke sove. Så går man ut, og kommer umiddelbart inn igjen. Hunden spretter kanskje opp
de første ti gangene, men så gidder den ikke det mer, når den ikke får noen oppmerksomhet for
adferden. Når man vet at man ikke skal forlate den, kan den få så mye kos og oppmerksomhet som man
orker.
Det kan være fornuftig å begrense hundens område en smule så den ikke løper rundt og leiter etter eier,
og stresser seg opp med det. Det kan også være en fordel om den ikke kan se ut ad vinduer. Man kan
kanskje lukke noen dører, så den har et eller to rom som den liker å oppholde seg i til disposisjon.
Når hunden er blitt et år vil det falle mye tyngre å lære inn enn det gjør med en valp, men det er ikke
umulig. Tålmodighet og god tid er det som kreves. Lykke til.
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Loggført

Torild

Sv: hjemme alene-problemer... gjør vi det helt feil eller...?

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #1 på: 20.10. 2010 15:59 »

Hei.
Jeg kan på det varmeste anbefale et bur! Alle mine ligger i hver sitt bur når jeg går på jobb, og om
natten! Der har de et godt mykt teppe, vannskål som henger på "veggen" og de får alltid en godbit
(brødskive med leverpostei, hundekjeks eller tørrfisk) når de "legges". Ellers kan de ha en
tyggeting/dentalstick eller noe annet attraktivt. De står alle klar ved døren til sitt bur når tiden er der, og
når jeg kommer hjem blir jeg mødt med rolige, fornøyde hunder som er klar til neste aktivitet. Jeg har
vært igjennom flere alternativer før buret ble innført; løse i huset, eget rom, utegarde og til og med
dagmamma en kort stund. Men nåværende løsning er absolutt det som har fungert best for meg og de
firbeinte! Og det er ikke spesielt for lundehunden, jeg har/har hatt fuglehunder med samme erfaring.
Buret må jo selvfølgelig være noe større enn bilburet, de skal kunne stå og sitte og ligge i "alle retninger"
uten at de støter i vegger eller vannskål. Og det bør ha "tette" vegger, enten plastbur eller trådbur med
trekk/teppe over. Om dagen står døren på buret oppe, og det hender at de legger seg der "ellers" også.
Fungerer som en slags friplass/hule!! Må jo skynde meg å si at det også krever trening, men i mitt tilfelle
har det gått utrolig kort tid før de "holder" i mange timer. Alle mine valpekull får et bur inn i valpegrinden
når mor er "ferdig" med sin jobb, så kanskje det er med på tilvenningen? De springer i hvertfall inn dit
når det skal soves. Kanskje de fortsatt er huleboere??
Mvh Torild og gjengen!
Loggført

ranveis

Nybegynner
Innlegg: 24

hjemme alene-problemer... gjør vi det helt feil eller...?
« på: 20.10. 2010 11:07 »

hei!
Bamse er nå litt over et år gammel, og vi sliter veldig med å få han til å slappe av når vi går fra ham.. vi
ble jo på en måte "advart" om at lundehundene kan være litt vanskelige sånn, men nå kjenner jeg at jeg
begynner å bli litt lei...
Vi trener nesten hver dag på å gå ut og inn flere ganger om dagen, og varierer tiden vi er ute fra et par
sekunder og opptil tre kvarter på det meste. Reaksjonen hans varierer fra å tasse rundt, kikke ut av
vinduet og legge seg i senga (men han er aldri helt avslappet), til å gå og lete etter oss og bjeffe/ule. I
det siste har vi brukt DAP i håp om at det skulle hjelpe han å roe seg, men det har ikke hjulpet så mye
syns jeg. Han har jo ikke akkurat separasjonsangst, men jeg ser at han blir såpass fort nervøs hvis vi går
fra han for brått eller blir lenger borte enn vi har øvd på at jeg er redd for at han kommer til å utvikle det
hvis vi ikke er flinke til å trene.
er det noen som har noen knakende gode tips? og er dette normal lundehund-tilknytning til eierne eller
har vi fått oss en ekstra utfordring?
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: hjemme alene-problemer... gjør vi det helt feil
eller...?
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Treff i Oslo søndag 20. mai

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:15
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 | Litt av hvert | Emne: Treff i Oslo
søndag 20. mai

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
nille

Nybegynner
Innlegg: 2

Emne: Treff i Oslo søndag 20. mai (Lest 1561 ganger)
Sv: Treff i Oslo søndag 20. mai
« Svar #1 på: 03.10. 2010 14:07 »

Hei
Er det noen steder i Oslo der lundehunder samles for felles tur en gang i blant? Har hørt at det tidligere
var møtepunkt på Ekeberg på enkelte søndager, har dette helt tatt slutt? Er det andre som kunne tenkt
seg å ha et uforpliktende møtested og -tidspunkt for turer sammen med andre kundehundeiere?
Loggført

Kristin Killi
Nybegynner
Innlegg: 1

Treff i Oslo søndag 20. mai
« på: 16.05. 2007 14:07 »

Da blir det et uoffisielt lundetreff i Oslo, nærmere bestemt Ekeberg. Vi møtes ved søylehuset, et
frittstående, hvitt trehus hvor det er en kafé. Her kan man slappe av med en kaffe hvis man er tidlig ute,
evt også etter treffet!
Vi møtes kl 1300, og spaserer til hundesletta kl 1315. Der kan man nemlig slippe hundene. Håper så
mange som mulig i Osloområdet kommer! Roger Gibson (leder) blir også med (tlf: 91717028)
Hilsen Kristin Killi (tlf: 40223776)
For de som har Facebook-profil på facebook.com, har vi laget en egen lundehundgruppe:
http://www.facebook.com/group.php?gid=2264324395
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Treff i Oslo søndag 20. mai
Gå til:
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=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:15
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 | Litt av hvert | Emne: hvit
lundehund?

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
Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Emne: hvit lundehund? (Lest 1695 ganger)
Sv: hvit lundehund?

« Svar #4 på: 31.07. 2010 11:29 »

Som jeg har forstått det, var det en enkelt oppdretter, kanskje flere? som ville forsøke å "avle tilbake" den
hvite fargen som hadde eksistert i tidligere tid. Da skal man ha hatt hunder hvor grunnfargen var hvit,
med brune ører og øyeomgivelser.
De fikk også fram et kull med nesten helt hvite hunder, men de var helsesvake, en var veldig nervøs, en
døv og en eller to døde tidlig. På den tid var innavlen høy på alle lundehunder, og enda høyere på de
hvite, så det var kanskje ikke underlig at det ikke ble så bra.
Det er riktig at hvite katter og noen hvite hunder kan være døve, men det forekommer medfødt døvhet
ellers også, selv om det er i mindre grad.
De rette gener for hvit grunnfarge hos lundehunden er trolig tapt, slik som med grå og svart, men at man
kan tilnærme seg, er vel ikke helt usannsynlig.
Loggført

ida

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 28

Sv: hvit lundehund?

« Svar #3 på: 30.07. 2010 23:22 »

Hvit lundehund har jeg aldri hørt om før. Intresant! Men, Gerd, var det et ekperiment på å få fram hvite
lundehunder? Har også hørt at hvite hunder av enkelte andre raser er plaget med døvhet.

Loggført

ranveis

Nybegynner

Sv: hvit lundehund?

« Svar #2 på: 20.06. 2010 23:00 »

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=337.0[19/02/2015 19:14:16]

hvit lundehund?
Innlegg: 24

så morsomt! synd at de hadde så dårlig helse da stakkars.
jeg trodde forresten et øyeblikk at jeg fant et bilde av en hvit lundehund men så var det visst en
norrbottenspets.. men det ligna litt da :P
Loggført

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Sv: hvit lundehund?

« Svar #1 på: 20.06. 2010 21:02 »

Jeg tror ikke det finnes noen nå, men det fantes noen eksemplarer for år tilbake. De var ikke helt hvite,
men grunnfargen var hvit. De var sterkt innavlet og ganske helsesvake bl. a. var vist minst en av dem
døv. Eksperimentet ble oppgitt. Men du kan også i dag se enkelte lundehunder som er ca halvparten
hvite.

Loggført

ranveis

Nybegynner
Innlegg: 24

hvit lundehund?

« på: 20.06. 2010 17:16 »

på tur i dag møtte jeg en dame som sa at hun også hadde hatt en lundehund en gang i tida, men den var
hvit. Jeg tenkte at hun sikkert blanda med buhund eller noe i den duren, men jo mer jeg tenker på det jo
mer innser jeg at jeg har jo ikke sett sååå mange lundehunder og hun burde jo egentlig vite best selv hva
slags hund hun har hatt.. :P (får da være måte på hvor bedreviter jeg skal være liksom...) hva mener
dere, fins de i hvitt?
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: hvit lundehund?
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:15
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 | Litt av hvert | Emne: tiltrekkes av
trange ganger

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Dexter

Nybegynner
Innlegg: 1

Emne: tiltrekkes av trange ganger (Lest 1218 ganger)
Sv: tiltrekkes av trange ganger
« Svar #1 på: 23.07. 2010 13:57 »

Vår valp gjør det samme. Han og elsker kriker og kroker... veldig morsomt å se ham når han kryper
inn/under stein. Virker som det er noe som sitter godt forankret i genene!

Loggført

dihu

Jr. Medlem
Innlegg: 30

tiltrekkes av trange ganger
« på: 12.07. 2010 23:09 »

Vår nye valp på 11 uker viser allerede tydelig interesse for trange ganger. Han presser jeg inn bak
slagbenken i kjøkkenet, som står litt ut fra veggen for å gi plass til ovnen. Det går så vidt å komme inn.
Han kan også til nøds rygge ut, men pelsen streker imot, eller kanskje han ikke liker å rygge.
I går prøvde han forgjeves å snu innerst. Etter noen mislykte forsøk reiste han seg på to oppover veggen,
og lot seg falle bakover så han ble liggende på ryggen med hodet i rett retning. Da var det bare å vri seg
rundt på magen, og komme triumferende ut igjen. Og i dag så jeg at han kom ålende ut på undersiden
av ovnen, med bakbeina slepende nærmest flatt etter seg for å få plass. Jeg ser for meg hvordan han
trener på lundfuglfangst i trange urer, men kanskje alle sorter hunder gjør sånt? Det er iallefall morsomt
å se på.
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: tiltrekkes av trange ganger
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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link til video fra det tyske lundehundetræf 2010

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:15
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 | Litt av hvert | Emne: link til video fra det
tyske lundehundetræf 2010

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Estrid Heldager
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

Emne: link til video fra det tyske lundehundetræf 2010 (Lest 1016 ganger)
link til video fra det tyske lundehundetræf 2010
« på: 08.07. 2010 14:28 »

Fundet hos en af mine facebook venner
http://gassi-tv.de/Auf-Abwegen/Lundehunde-2010

Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: link til video fra det tyske lundehundetræf 2010
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
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Alltid
Alltid

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

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

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

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Jaktinstinkt? 0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet. « forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem

Emne: Jaktinstinkt? (Lest 2075 ganger)
Sv: Jaktinstinkt?

« Svar #5 på: 14.06. 2010 16:56 »
Sitat fra: Dagrunn Mæhlen på 09.06. 2010 22:14

Innlegg: 41
Til Cemilie vil jeg oppfordre deg også til å lese om det som er skrevet vedr. Lundehund på hjortejakt og Hjortejakt; under LITT AV
HVERT fra tidligere innlegg, og ellers ønsker jeg deg lykke til med mange forskjellige aktiviteter sammen med din Emma :)

Hilsen fra Dagrunn, Arna og Beyla, kennel Vollakloa
http://www.123hjemmeside.no/vollakloa

Takk for tips :-)
Vår Emma kommer nok til å forbli familiens flotte turkamerat og kosejente. Hun er en herlig hund og vi er
veldig glad i henne :-) Har bestilt en liten vogn nå - så får vi se om hun liker det :-)
Loggført
www.cemilie.com

bardmand
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Sv: Jaktinstinkt?

« Svar #4 på: 10.06. 2010 17:24 »

Først og fremst: Gratulerer til deg og Arna, Dagrunn! Deres meritter var faktisk litt av grunnen til at jeg
begynte å tenke på dette. Den delen av jaktinstinktet som gjelder søk, synes nemlig å være fullt intakt
hos Shiba også. Helst søker hun jo på steder der ingen skulle tru at hun kunne komme seg ...
Men om man da heller kaller det drapsinstinkt, så synes det nokså svekket hos Shiba - i hvert fall i forhold
til firbente smådyr, fugler virker mer interessante. Med tanke på at det blir sagt at gode lundehunder ikke
drepte byttet, så virker det jo ikke helt urimelig å tro at det faktisk er sånn. Border colliens
gjeteregenskaper er jo også en modifisert jaktatferd.
Loggført

Dagrunn

Sv: Jaktinstinkt?

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=331.0[19/02/2015 19:14:58]

Jaktinstinkt?

Mæhlen

Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

« Svar #3 på: 09.06. 2010 22:14 »

Heisan
Kunne vel ikke la dette stå ubesvart nå når Arna nettopp som den andre lundehunden i Norge har klart
kravene for å bli ettersøkshund!
Den første lundehunden er jo Ålvisheim,s Mode Garm sammen med eier Anders Aronsen. Han driver aktiv
jakt sammen med Mode Garm på Hitra + ettersøk.
Arbeid og trening med spor synes nok de fleste hunder er artig hvis de har en interessert eier i forhold til
denne aktivitet, så jeg tror at både sporinteressen og jaktinstiktet på de aller fleste hunder kan
opparbeides. Greit med et kurs også, og tilgang på blod og hjortefot er også nødvendig! En elghund blir
ikke automatisk god på jakt eller spor hvis det ikke trenes heller!
Til Cemilie vil jeg oppfordre deg også til å lese om det som er skrevet vedr. Lundehund på hjortejakt og
Hjortejakt; under LITT AV HVERT fra tidligere innlegg, og ellers ønsker jeg deg lykke til med mange
forskjellige aktiviteter sammen med din Emma :)
Og hver dag, når matmor dra på jobb kl 07 har jeg lagt ut gobiter på forskjellige plasser i stua, slik at
nasen til to lundisa blir brukt for å spore disse også... :)
Hilsen fra Dagrunn, Arna og Beyla, kennel Vollakloa
http://www.123hjemmeside.no/vollakloa
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: Jaktinstinkt?

« Svar #2 på: 08.06. 2010 13:11 »

For ikke å snakke om hoggorm; de må det kjeftes voldsomt på!! Husets katter får en springetur av og til,
men mer i lek enn jakt. Fugler, og spesielt håpet om fugler i huller i jord, steinur og sånt er derimot
veeldig interesant!! De er så vant med sau og liknende dyr, at de er "i ett med naturen" og ikke noe å bry
seg med...!
Nå må jeg jo skynde meg å si at de "små" blir veldig motivert av gordonsetteren min som nå flyr lavt etter
linerler og liknende.....
Mvh Torild og gjengen.
Loggført

Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 41

Sv: Jaktinstinkt?

« Svar #1 på: 06.06. 2010 13:48 »

Vår lundehund Emma er heller ikke særlig interessert i jakt. Hun løper ikke etter gårdens katter (til tross
for at de 3 andre "ikke lundehundene" her kan gjøre det), og vi har møtt rådyr som har løpt bare noen
meter fra oss, og Emma hopper etter ett par meter og snur så med en gang. Pinnsvin som ligger
musestille med piggene ut og freser skal derimot bjeffes svært lenge på og hun må avspores skikkelig for
å la det være i fred ;-)
Loggført
www.cemilie.com

bardmand
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Jaktinstinkt?

« på: 06.06. 2010 13:40 »

Hvor sterkt jaktinstikt vil dere si at deres lundehunder har? Hos min Shiba virker det som om skepsis-til-

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=331.0[19/02/2015 19:14:58]

Jaktinstinkt?

alt-nytt-instinktet er sterkere når det kommer til firbente byttedyr, i hvert fall om man skal dømme etter
hvordan hun oppfører seg rundt en av mine nye kaniner:
http://www.youtube.com/watch?v=60nD24tnxSM
Ikke virker hun spesielt interessert i katter eller sau heller.
Fugler i bur, derimot, de er interessante, de! Og hulrom hun kan krype inn i!
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Jaktinstinkt?
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Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
bardmand
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Emne: Shiba er ti år i dag! (Lest 1389 ganger)
Sv: Shiba er ti år i dag!

« Svar #4 på: 13.06. 2010 23:19 »

Vi takker for gratulasjonene! Godt å høre at det er en del veteraner blant lundehundene. Håper de er like
spreke som Shiba, og at hun holder seg like godt leeeenge! Nå er hun stort sett atskillig mer moden og
verdig enn i videoen, men hun er fremdeles både utholdende og energisk. Dessuten er hun helt, helt
spesiell!
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Shiba er ti år i dag!

« Svar #3 på: 13.06. 2010 19:25 »

Gratulere, og for ei sprek dame!
Hun har det nok veldig bra hos deg. Og alderen ser ikke ut til å tynge henne. Etter siste hundetellingen nå
i mars 2010 er det faktisk 46 lundehunder som er født mellom 1995 og 1999 ( se Lundehund-nytt nr 2
2010).
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Shiba er ti år i dag!

« Svar #2 på: 13.06. 2010 16:34 »

Gratulerer så my:) en respektabel alder det ja.
Så var ho virkelig i vigør, og veldig glad :)
Hilsen Dagrunn, Arna og Beyla

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=334.0[19/02/2015 19:15:11]

Shiba er ti år i dag!
Loggført

Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 41

Sv: Shiba er ti år i dag!

« Svar #1 på: 12.06. 2010 22:51 »

Gratulerer så masse med dagen!!
Flott jente dette!!

Loggført
www.cemilie.com

bardmand
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Shiba er ti år i dag!
« på: 12.06. 2010 15:54 »

Jeg har bare hatt henne i knappe tre av de, men hun har ikke trengt mer tid på å overbevise henne om at
jeg aldri får en hund som henne igjen - og at jeg likevel skal ha flere lundehunder.
Her er hun for noen uker siden:
http://www.youtube.com/watch?v=PisK0_rn_z8
10 år er tydeligvis ingen alder for en lundehund!
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Shiba er ti år i dag!
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
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av hvert
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Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


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

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Sporsøk (Lest 1861 ganger)

Cemilie

Sv: Sporsøk

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 41

« Svar #8 på: 06.06. 2010 12:41 »

Gratulerer med godkjent ettersøkshund!!
Veldig artig å høre at hun gjør det så bra!
En inspirasjonskilde - helt klart!!

Loggført
www.cemilie.com

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Sporsøk

« Svar #7 på: 04.06. 2010 09:59 »

Gratulere så mye til eierne og til selve Arna.
Det står virkelig respekt av en slik tittel og det er så flott å se og høre at noen beviser at lundehunden kan
brukes til mye.
Så da er hun lundehund nr 2 i Norge som har en slik tittel. Hvem blir nr 3? :)
Lykke til.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Sporsøk

« Svar #6 på: 03.06. 2010 23:34 »

Halloisen lundehundfolk!
Så fikk vi allerede i kveld prøve Arna på sin "eksamen" i ferskspor etter hjort, og ho både oppdaget hjort
og fulgte disse til full tid i Lensvika i kveld :)

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=328.0[19/02/2015 19:15:24]

Sporsøk

Og Arna kan nå titulerer seg som ettersøkshund, etter gode kritikker på både blod- og ferskspor av
dommer Solheim.
Nå blir det å sende inn div. papirer til NKK for å få den off. godkjenningen..
Hilsen fra Frontpage Arna Atladottir, eiere Arve Idar og Dagrunn v. kennel Vollakloa
Loggført

Janne Elin
Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 10

Sv: Sporsøk

« Svar #5 på: 03.06. 2010 16:15 »

Hadde besøk fra Gjøvik sist uke. Mannen ble overveldet av hundene våre, og fortalte om en venn som
hadde brukt begge sine lundehunder på jakt.
Sporhunder er det jo bruk for stadig, da tenker jeg på dem som foreks. er i viltnemder rundt om i Norge.
Ypperlig at dere har trent på sporing. Det viser bare at lundehunde ikke er bare til selskapsbruk :)
Blir artig å høre hvordan det går videre :)
Loggført
Lundehund i hjertet, før man kunne gå.

Liv Skjervik
Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 3

Sv: Sporsøk

« Svar #4 på: 31.05. 2010 18:57 »

Gratulerer! Veldig bra å vise hva en lundehund er god for!
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Sv: Sporsøk

« Svar #3 på: 29.05. 2010 19:47 »

GRATULERE fra oss i Tromsø også. Æ e så enig med ho Gerd :)

Innlegg: 79

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

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Sv: Sporsøk

« Svar #2 på: 28.05. 2010 21:57 »

Gratulerer til dere. Virkelig et resultat det står respekt av, og det er godt at noen tar på seg å vise at også
lundehunder kan. Resten klarer dere nok også før høsten og da er det klart for høstjakta :)

Loggført

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=328.0[19/02/2015 19:15:24]

Sporsøk

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Sporsøk

« Svar #1 på: 28.05. 2010 21:44 »

Flinke Arnajenta :)
I kveld klarte Arna 1 trinn for å bli ettersøkshund, og gikk opp blod/viltsporet på 300 meter med glans.
Var spent, da det hadde regna hele dagen, men var fin skogbunn der prøven ble holdt, slik at det gikk
bra.
Fører var matfar og jeger, med matmor et stykke bak. Prøvedommer syntes det var flott at det var en
lundehund som klarte det :)
Neste trinn er å gå ferskspor etter vilt i 30 min., som vi satser på å prøve i løpet av sommeren.
Hilsen stolte eiere; Arve Idar Bjørnstad og Dagrunn Mæhlen, kennel Vollakloa
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sporsøk

« på: 19.05. 2010 23:23 »

Vår og ny sesong for sporsøk!
Matfar hadde i går lagt opp spor for Arna ved hjelp av blod og en hjortefot, som har ligget nedi fryseren i
vinter og bare ventet på at våren skulle komme! :) Lundisjenta gikk helt riktig i kveld, og fant foten og
godbitene der. Da var det om å finne en egna plass å grave ned foten...
Håper jo at ho om ikke lenge får mulighet til å prøve å ta sin "sporeksamen".
Hilsen Dagrunn, Arna og Beyla
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »
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vår nye valp
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0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet. « forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: vår nye valp (Lest 1396 ganger)

dihu

Sv: vår nye valp

Jr. Medlem
Innlegg: 30

« Svar #2 på: 14.05. 2010 22:12 »

Takk. Vi skal prøve å komme på treff i hundeparken den 18.mai. Jeg vil gjerne at ungene skal få treffe
lundehunder, de har bare såvidt sett noen før. Håper noen har planer om å komme den dagen. Tirsdagen
er ellers en travel dag med diverse aktiviteter, så det er ikke så lett å få til at alle har fri samtidig. Ellers
skal vi ta en utflukt til Mydland om ikke så lenge, så vi får se valpen vår. Da skal jeg få spurt litt mer om
alt vi må vite.
Igår var vi på plantasjen, og fant en avdeling med hundeting. Vi kikket litt på matskål, men klarte ikke helt
å finne ut hvor stor den skulle være, så vi får vente litt med det. Vi kom hjem med en tauleke istedet.
Ellers har vi et atlas reisebur som kaninene har hatt. Jeg tenkte vi kunne ha det når vi henter den, det får
plass mellom seteradene. Det er for lite til en lundehund, men som startbur tror jeg nok det kan passe.
Loggført

Torild

Sv: vår nye valp

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #1 på: 14.05. 2010 13:11 »

Hei, og gratulerer med lundevalp!
Ser du får den fra Mydland, så da vet Kjerstin hva du må vite!! Men greit å huske er: siste marke-kur, når
eller om den er vaksinert, og eventuelt når den skal igjen! Det kommer vel egentlig fram fra helseboken,
men...
Mat; hva , hvor ofte, og hvor mye. De fleste valper får med litt å starte på, men...
Når det gjelder halsbånd, så pleier jeg å kjøpe noe enkelt som kan klippes til og spennes ut etter som de
vokser, men det er små dyr dette her, ca 2 kg når du får den.
Veterinær; jeg vet ikke hvor du/dere bor, og om dere har valgmuligheter, men prøv å finne en som
kjenner lundehunden.
Lykke til
Mvh Torild og gjengen!
Loggført

dihu

vår nye valp

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=327.0[19/02/2015 19:15:40]

vår nye valp
Jr. Medlem
Innlegg: 30

« på: 09.05. 2010 12:57 »

Nå nærmer vi oss endelig sommeren, så vi får tid nok til å ta oss av en valp. Valpen er nå bestilt. Den er
ca 2 uker, og bor på Mydland. Vi må nok smøre oss med tålmodighet en stund til, men gleder oss veldig.
Om et par uker kan vi legge inn et besøk.
Jeg skal snakke mer med oppdretter og få gode råd etter hvert, men er det noe viktig vi må huske å
spørre om? Hvordan er det med dyrlege og vaksinering, når er det vi skal gjøre det?
Seng, matskål ol skal vi nok få på plass i tide. Men halsbånd/sele er vanskelig, hva slags størrelse passer
en ny valp?
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »
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Lundehunden Emil på barnetv, NRK super onsdag 14.april 2010
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barnetv, NRK super onsdag 14.april 2010

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Estrid Heldager
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

Emne: Lundehunden Emil på barnetv, NRK super onsdag 14.april 2010 (Lest 1989 ganger)
Sv: Lundehunden Emil på barnetv, NRK super onsdag 14.april 2010
« Svar #5 på: 25.04. 2010 17:32 »

Jeg har i hvert fald flere af mine hunde der var helt misundelig på den kommode ;-)....... vores
kommoder, skabe og reoler er desværre så lavbenede at de kun kan få snuden ind og der ligger de så og
brokker sig over at de ikke kan nå guffen... hvis der altså er en der er endt derinde.... som hvalpe kunne
de jo godt komme derind og så er det jo mega surt at være blevet for stor ;-)

Loggført

MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

Sv: Lundehunden Emil på barnetv, NRK super onsdag 14.april 2010
« Svar #4 på: 14.04. 2010 21:11 »

Jepp, det med kommoden var genialt! ;-) Og veldig artig med de gamle opptakene fra lundeura som var
flettet inn. Super reklame!

Loggført
Hjemmeside - Bilder

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Lundehunden Emil på barnetv, NRK super onsdag 14.april 2010
« Svar #3 på: 14.04. 2010 20:29 »

Heia Stine.
Det va fantastisk artig å se dæ og han Emil på tv. Du va kjempeflink og formidle rasen vår, og han Emil
smelta nok mange hjerter i dag. Han e jo bare nydelig, og kor artig at dokker viste frem kor god han e å
åle sæ frem under komoda :)

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=323.0[19/02/2015 19:15:53]

Lundehunden Emil på barnetv, NRK super onsdag 14.april 2010

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

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Lundehunden Emil på barnetv, NRK super onsdag 14.april 2010
« Svar #2 på: 14.04. 2010 19:52 »

Heia Emil og heia Stine
- Godt gjort å go reklame for rasen, brutter,n!
Dokk va så flenk, begge to. :)
Voff fra kry søster (halvsøster) Beyla, kennel Vollakloa + øvrige i huset
Loggført

MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

Sv: Lundehunden Emil på barnetv, NRK super onsdag 14.april 2010
« Svar #1 på: 13.04. 2010 20:44 »

...og allerede nå kan man se en liten smakebit fra programmet!

Loggført
Hjemmeside - Bilder

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Lundehunden Emil på barnetv, NRK super onsdag 14.april 2010
« på: 13.04. 2010 11:51 »

Heia alle sammen.
Må bare tipse dere om NRK super i morgen onsdag den 14 .april kl 19.00. Da kommer nemmelig
Mopsegårdens Emil og en av eierne, den 10 år gamle Stine Arnesen til å delta i programmet. Opptakene
ble gjort for ca en mnd siden i hjemmet deres i Tromsø. Og Stine syntes at det hadde gått bra. Jeg vil
takke Stine og familien for at de tok det sporty og stilte opp for NRK.
Hilsen Merete Evenseth
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine
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Sider: [1]
Skrevet av
Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Emne: Noen som har tispe med løpetid i Oslo-området? (Lest 1091 ganger)
Noen som har tispe med løpetid i Oslo-området?
« på: 23.04. 2010 20:57 »

I forbindelse med tappeprosjektet trengs en tispe med løpetid i Oslo mandag 26. april.
Ta kontakt med Ingvild snarest. Info fins på hjemmesiden her http://lundehund.no/om-norsk-lundehundklubb/tillitsverv/avlsraad
(Det er møter i helgen, så hvis du ikke får svar, så send en sms eller e-post).
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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Sider: [1]
Skrevet av
Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Emne: Overnatting spesialen 2011 (Lest 842 ganger)
Sv: Overnatting spesialen 2011
« Svar #4 på: 22.04. 2010 19:21 »

Heia alle utstillingsintereserte til år 2011.
Hedemark og Oppland er i full planlegging av Spesialen i Gubrandsdalen august 2011. Her kan klubben få
leie en nedlagt militærleir, med flere rom som vi kan leie ut til deltakere på årsmøte og spesialutstillingen
for 2011. Dette kommer helt sikkert nermere opplysninger om, og vi disponerer flere rom i forskjellige
størrelser. Det skal vistnok være et flott område.
Men jeg vil presisere at dette er til neste år og ikke i år i Stavanger. Bare så alle er helt klar over hvilket år
vi snakker om.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Stein

Nybegynner
Innlegg: 4

Sv: Overnatting spesialen 2011
« Svar #3 på: 22.04. 2010 16:09 »

Hei,
hvis det oednes med hytter gjennom NLK vil jeg gjerne ha ei hytte til 2 personer
Stein
Loggført

Stein

Nybegynner
Innlegg: 4

Sv: Overnatting spesialen 2011
« Svar #2 på: 22.04. 2010 16:05 »

Vi vil også gjerne ha ei hytte, hvis det kan ordnes av klubben
Loggført
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Overnatting spesialen 2011

MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

Sv: Overnatting spesialen 2011
« Svar #1 på: 22.04. 2010 13:33 »

Beklager forsinkelsen - "Månedens spørsmål" er nå oppdatert til spørsmålet som gjelder overnatting under
Spesialen 2011!

Loggført
Hjemmeside - Bilder

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Overnatting spesialen 2011
« på: 22.04. 2010 11:31 »

Hei. Har lest det dere skriver om spesialen neste år. Vil det si at dere fixer overnatting?? jeg trenger en
hytte eller noe til meg og 2 til, nemlig, pluss hundene. Fant ikke rette "månedens spørsmål"?
Mvh Torild og gjengen
Loggført
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ida

Oppdretter
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Emne: hund i fly... (Lest 1123 ganger)
Sv: hund i fly...

« Svar #3 på: 21.04. 2010 20:29 »

Jeg hadde med Nauma nordover til Værøy i fjor sommer, og måtte sette meg inn i reglene til
flyselskapene. Kravet til bur er at hunden skal kunne stå oppreist inni buret. Til Nauma har jeg et bur som
er 60x45x45 (lxbxh), det var det minste buret jeg kunne ha for at hun skulle kunne stå oppreist inni
buret, og dette buret er for stort og tungt til å ha inne i kabinen. Altså lundehund = lasterom.

Loggført

ranveis

Nybegynner
Innlegg: 24

Sv: hund i fly...

« Svar #2 på: 02.03. 2010 19:55 »

Det finnes stoffbager som ikke veier så mye, så det kan jo hende at man slipper unna med vekten. Men
det blir jo fortsatt innmari liten plass da, så tror nok ikke du får ta med en voksen lundehund i en slik en,
ihvertfall ikke om flypersonalet kan reglene om at hunden må kunne reise seg etc. Dessuten så må bagen
under setet foran akkurat som med annen håndbaggasje, så det er ikke så lett å komme til.
Jeg hadde valpen vår med på fly rundt 3 mnd gammel og det gikk greit, men ville ikke tatt han med i
kabinen om han var no særlig større for å si det sånn. :)
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: hund i fly...

« Svar #1 på: 02.03. 2010 16:23 »

Maxvekten på en lunde-han er vel ideelt 8 kg, tispene litt mindre. med bur blir det selvfølgelig for mye.
Men ikke vær redd, de alle aller fleste hunder klarer flyturen i lasterommet fint! Jeg har prøvd begge
deler, og faktisk var hunden veldig urolig i kabinen. Det var mye som skjedde, mange lyder, og veldig
vanskelig å roe ham. Da jeg fikk ham ut av lasterommet, på neste flytur, var det første han gjorde å
strekke seg og jespe høyt! Den første turen var opp til Bodø (Værøy) for 13 år siden, og den andre turen
hjem fra samme sted. Siste gang jeg fløy med hund var for 5 år siden; jeg hentet en gordonsetter-valp i
Trondheim. (Braathen) Hun fikk være med inni kabinen.
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hund i fly...

Lykke til
Mvh Torild og gjengen
Loggført

dihu

Jr. Medlem
Innlegg: 30

hund i fly...

« på: 02.03. 2010 13:37 »

Nå har jeg ingen planer om å fly, men bare for å være føre var...
Har lest at lundehunder kan være med i kabinen på flyturen. Men på SAS hjemmesider fant jeg dette (se
under). Bur på 25x40 cm og totalvekt opptil 8 kg må vel ekskludere de fleste hunder?
Fra SAS
Det er bare hunder og katter som aksepteres i kabin, andre dyr skal plasseres i lasterommet.
Godkjente bur - mål

Maksimum tillatte mål på bur som er tillatt i kabinen på SAS er 40x25x23cm.Totalvekt for dyr + bur er
maksimum 8 kilo. Veier dyr + bur mer enn dette må det fraktes i lasterommet.
Av hensyn til dyrets helse skal buret være så stort at dyret skal kunne stå oppreist, snu seg og legge seg i
en naturlig posisjon. Dersom størrelsen på buret ikke gir dyret mulighet til å stå oppreist vil vårt
flyplasspersonale ikke akseptere dyr og bur for transport..
Loggført

Sider: [1]
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Emne: Minner og tanker. (Lest 533 ganger)
Minner og tanker.

« på: 20.04. 2010 18:54 »

I dag fikk jeg en nydelig fotoalbum som Merethe Evenset hadde laget til meg, med Mopsegårdens Gurine.
Jeg ringte henne selvsagtog takket for den nydelig albummen. hun sa det kunne være ett minne.. Ja ett
flott minne var det, for det er det jeg har igjen etter lundehundene, minner.
Jeg hadde 3 lundehunder, NUCH Edda Av Vinterskogen, Frøya-tyrasdatter og NV-08 NUCH Lundetuvans
Odin Trollnype. Edda ble omplassert til Turid Helfjord, Frøya fikk IL for 4 gang, og livet sto ikke til å
redde. Og Odin døde desverre i en tragisk ulykke.
Etter ca 4 år bestemte jeg meg for å slutte med lundehund, jeg fikk de ikke til, og jeg har jo vokst opp
med border collie, vært schæfereier, og hadd en del mops, men lundehunden fikk jeg ikke til.. Enten var
det meg som gjorde feil, eller så var det kombinasjon lundehund/mops som ble gale, eller så var det rett
og slett ikke rett hund til oss? Jeg vet faktisk ikke.
Lundehunden er jo en utseendemessig flott og nydelig hund, den er lett å ta med på turer, men jeg
plagdes med å få de husrene. Har aldri opplevd det med noen av mine tidligere hunder.
Jeg snakket med noen lundeeiere her oppe om mine tanker da jeg hadde bestemt meg, og på en måte
var det ett nederlag, siden jeg ikke fikk til denne flotte norske rasen.. Men slik ble det. Jeg fikk støtte av
både Liisa og Merethe, takk til dere to.
Må bare si til alle dere jeg ble kjent med i disse årene, dere er alle noen flotte mennesker, og føler meg i
dag rik på bekjentskaper som jeg fikk gjennom lundehunmiljøet. Mange andre klubber har mye å lære
hos dere. Jeg kunne alltid ta en telefon dersom det var noe jeg lurte på, det var alltid koselig å møte dere
på konkuranser, og jeg vet at det er mange jeg kommer til å savne. Jeg har sgt til meretehe at når det er
lundehundtreff her nordpå, så må dere huske på å si fra, jeg vil gjærne bli med, for en mere
sammensveist gjeng skal man lete lenge etter.
Det er mange utfordringer som dere lundeeiere står ovenfor, da tenker jeg spesielt på IL, her har dere en
kjempejobb å gjøre, håper og tror at IL-gåten løses snart, vi har ikke råd å miste flere av disse urnorske
hundene.
Med disse ord takker jeg for at jeg fikk være en del av lundefamilien gjennom 4 år, takk til dere alle, og
da en spesiell takk til kennel Vinterskogen ved Ingvild Espelien, Hanna Gauun, Lundetuvans kennel ved
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Minner og tanker.

Maria, Unni som jeg alltid kunne ringe når jeg lurte på noe, og Dagrunn på Vollakloa, og mine gode
venninner her i Troms Merethe og Liisa.. Vi sees utenfor eller i ringen i 2010, men da med mops,
klemmer dere alle, hilsen Beate Løvlid, Mopsegårdens kennel.

« Siste redigering: 20.04. 2010 20:16 av Vofsi »

Loggført
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Emne: trenger vi forsikring? (Lest 920 ganger)
Sv: trenger vi forsikring?
« Svar #2 på: 20.03. 2010 09:12 »

Forsikring? Jeg vil si at det kommer an på. Det kommer an på dit eget forhold til økonomi, og det
kommer an på din innstilling til dyr. Og så kommer det kanskje litt an på hvor du bor.
Er du typen som har ”tømt lønningsposen” 14 dager før neste utbetaling, så kan det være smart med
hundeforsikring. Er du derimot typen som alltid har ”litt på kistebunnen” eller bankkontoen til
påkommende tilfeller, så kan du greie deg like bra uten.
Det er blitt dyrt med hundeforsikring sammenliknet med tidligere. Det er en trend i tiden at kjæledyrene
våre skal ha samme behandling som mennesker, og holdes i live koste hva det vil, på godt og vondt.
Veterinærbehandling er nesten like avansert som human medisin og veterinærklinikkene har nesten like
avansert, og kostbart, utstyr som sykehusene.
Bruker du en landsens dyrlege uten egen smådyrklinikk, vil honoraret for en enkelt behandling som oftest
ikke overskride egenandelen i forsikringen. Behandlingen kan likevel være helt relevant i de fleste, ikke
for kompliserte tilfeller. Da har du ingen glede av forsikring. Skal du oppsøke en spesialist for en lengre
utredning, vil det trolig løpe opp i mangesifrete beløp. Da skal du ha lest alt som står med smått i
forsikringsvilkårene, for det er slett ikke sikkert dine utgifter dekkes. Velger du å sjanse på en vanskelig
operasjon, blir også utgiftene høye, og om forsikringen dekker ditt tilfelle, vil du da ha god hjelp av den.
Så er vi inne på etiske spørsmål. Hvor mye smerte og ubehag i hvor lang tid, er det rimelig å påføre en
hund, som tross alt har en begrenset levetid i forhold til mennesker, for en sjanse for at den kanskje får
et tilfredsstillende liv. Mye av dagens behandlinger går langt ut over grensene for det rimelige og
fornuftige. Bare du selv, og selvsagt veterinærene, kan avgjøre hvor langt du vil gå. Ville du hatt en hund
i rullestol? Eller på 2 eller 3 bein?
Har man mange hunder vil det vanligvis ikke lønne seg på sikt, med forsikring. Da blir man på en måte
selvassurerende. Forsikringspremien for 5 hunder i et år, er såpass høy at den dekker en del behandling
og ikke alle hundene får behov for behandling hvert år.
Lundehunder er ikke sykere enn andre hunder. Er du en ansvarlig eier, vil det helst gå bra. Men man kan
ha vært uheldig. Og fått en mandagsmodell. Problemet er selvsagt at man ikke kan vite slikt på forhånd,
og det er for sent å forsikre hunden når den først er blitt syk.
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trenger vi forsikring?

Derfor har man forsikring, for de som vil ha alt på det rene og slippe og leve med usikkerheten. Og det er
denne utryggheten vår forsikringsselskapene lever av.
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: trenger vi forsikring?
« Svar #1 på: 20.03. 2010 06:41 »

Sjølsagt sier nå jeg..hundene er det viktigste "innboet"..
Skal ikke gå innpå alle detaljer du spør og vurderer om, men komme med eksempler herfra huset...
- Dessverre fikk vi oppleve IL og den triste sykdommen på vår første lundehund Frøy. :( Det hadde nok
blitt mye dyrere hvis vi ikke hadde hatt forsikring.
- Arna her i huset braut ene bakfoten sin, da ho hadde vært her i Lensvika kun 1 uke. :( I dette tilfellet
hadde det blitt en ekstra kostnad på kr 10.000,-, lik valpekostnaden på ho.
Nå er jeg kun til veterinær til den årlige vaksinasjon, veterinærkontroll og veiing, og rasen er ikke mere
syk enn andre hunder.
Men greit å vite at man har forsikring på "jentene" hvis uhellet el. en sykdom skulle opptre.
Hilsen fra Dagrunn, Arna og Beyla
Kennel Vollakloa
Loggført

dihu

Jr. Medlem
Innlegg: 30

trenger vi forsikring?
« på: 19.03. 2010 22:02 »

Har akkurat oppdaget at det finnes hundeforsikring, det har jeg ikke tenkt på. Står ikke så mye om det
her inne, heller.
Pleier alle å forsikre hundene? Vet ikke helt om jeg ser poenget med livsforikring, jeg får jo ikke hunden
igjen likevel. Og faren for at den dør er vel ikke så stor?
Hva med veterinærforsikring, det høres jo fornuftigere ut? Pleier lundehund(hanner) å gå ofte til dyrlege,
bortsett fra vaksinering? Og bruker dere mye medisiner? De som får IL kan vel kanskje ha stor glede av
forsikring, så sånn sett er det vel lurt.
Har iallefall fått med meg at hunder ikke skal få menneskemedisin, det er jo en god begynnelse. Min
barndoms hund fikk lungebetennelse en gang, husker jeg, og ble fryktelig syk en gang den spiste
rottegift. Da var det så vidt den overlevde, etter å ha fått motgift. Men jeg kan ellers ikke huske at den
trengte dyrlegehjelp noe særlig.
Loggført
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Skrevet av
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Nybegynner
Innlegg: 24

Emne: typisk lundehund å være rolig? (Lest 986 ganger)
Sv: typisk lundehund å være rolig?
« Svar #5 på: 12.03. 2010 22:38 »

hehe, såpass ja :D
Da tolker jeg det sånn at vi er kjempeheldige med Bamsegutten vår, og at vi forhåpentligvis har gjort noe
riktig :)
Må passe på å advare familien før de løper og kjøper seg lundehunder hele gjengen at det fins turbovalper
blandt dem og..
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: typisk lundehund å være rolig?
« Svar #4 på: 11.03. 2010 14:22 »

Hei Dagrunn.
Jeg lo så jeg hikstet!! Kjente meg sånn igjen! Men den med Rikstv-kortet var ny:))) Må nok tenke på det
framover! Jeg husker mitt første gordonsetter-kull, 9 stk, jeg bodde i en liten blokkleilighet! En dag kom
jeg hjem fra job til en stue jeg kunne satt poteter i!! 9 Lykkelige GS-valper hadde gjort en kjempejob
med å dissekere 3 STORE planter og flere "små", og alle små plantedeler + jorden lå spredd utover i
stuen min!! De hadde da klart å rømme fra valperommet!!
Så det mangler ikke på oppfinnsomhet og arbeidsiver!!
Lykke til videre
MVH Torild og gjengen
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: typisk lundehund å være rolig?
« Svar #3 på: 10.03. 2010 20:04 »

Heisan- dette må jeg bare svare på...
Nå har jeg hatt hund sia jeg var 14 år, og er no "godt" voksen! Har hatt flere hunder og raser, store og
små, og har nå de to lundisjentene Arna og Beyla.
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Jeg er enig med Torild og Siri, om mangfoldigheten på individene, slik som hos oss mennesker!
Kan ikke komme på Iallfall at de andre hundene jeg har hatt har vært så urolig, oppfinnsom og hatt sånn
fart som yngste lundisjenta Beyla her på 8 mnd, på tross av at ho får mye aktivitet. Diagnosen ADHD er
ikke langt unna, og her veit jeg aldri hva som møter meg i huset etter en arbeidsdag. Ved, planter, aviser
og bøker i stykkerrevne etc. Ho har tatt ut kortet fra boksen vedr. Rikstv,n to dager på rad og gnagd påså da ble det ikke noe TV 2 å sjå! (Heldigvis var OL-sendingene på NRK!) Da jeg fikk tak i nytt kort,
hadde de i butikken ikke hørt at hunder hadde ødelagt disse!
Er vi på lange turer, så henger ho best med og tar fortroppen. Ho er livsglad, god og trygg, så da sukker
en bare, rydder og støvsuger, og håper ho blir roligere etter som ho blir eldre :)
Hilsen Beyla, Arna og Dagrunn, Vollakloa
Loggført

Siri

Nybegynner
Innlegg: 15

Sv: typisk lundehund å være rolig?
« Svar #2 på: 09.03. 2010 19:47 »

Jeg husker også min Teela som en forholdsvis rolig og grei valp, kan hende det er sånn jeg vil huske
henne da :) men det var ingen skader på hverken oss, sko, sokker eller øvrig interiør:) Hun hadde leker
hun likte godt og disse gikk det noe hardere utover, men det var jo helt greit. Min fars lundegutt var nok
veldig mye mer aktiv og destruktiv når han var liten da.. der ble sko, sokker, og annet tilgjengelig
destruert, papir ble makulert og søppelkurver endevendt. Han ble til slutt en rolig og grei kosegutt han
og.
Har forøvrig to svarte elghundtisper i familien, og det var like stor forskjell på de når de var valper.
Så det er nok stor forskjell på individer,sikkert også på raser, men det høres ut som dere er like heldige
som jeg liker å huske at jeg var :)
Loggført
Siri og Teela

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: typisk lundehund å være rolig?
« Svar #1 på: 09.03. 2010 15:39 »

Hei.
Litt av alt kanskje? Det kan jo også være at dere klarer å kanalisere aktivitetsbehovet til noe positivt?
Lange turer? Trening? Mye lek? Eller er den kanskje litt sjenert?
Jeg tror ikke det er belegg for å si at rasen er roligere enn andre, men individene er vel like mangfoldige
som hos oss to-beinte.
Jeg må jo få si at det høres herlig ut, uten de "store" ødeleggelsene!! Hos meg har det gått med noen
sko, sokker, ett par ledninger, vedskier, OSV, OSV, OSV......! Åja, ett par bøker av den antikvariske
sorten! (Jeg var litt lei meg da)
Men.... Valper er nå herlige allikevel, da!!!
Kos dere!
Vennlig hilsen
Torild og gjengen i Trodli-skogen!
Loggført

ranveis

Nybegynner
Innlegg: 24

typisk lundehund å være rolig?
« på: 09.03. 2010 13:13 »

lundehundgutten vår er nå 6 mnd gammel, og vi begynner å få følelsen av at vi har sluppet unna de
valperaptusene som folk snakker om.. de andre vi snakker med som har/har hatt valp melder om
søppelbøtter som blir tømt over hele leiligheten, opptygde sokker/sko/ledninger, hullete buksebein og
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bitemerker på fingrene, men det har vi sett særdeles lite til.. jeg tror "skadene" her har summert seg til
et hull i en ullsokk. når vi var på julebesøk med familien forventet vi gråtende barn med valpen glefsende
etter buksebeina, men endte med unger som løp rundt og lekte mens valpen lå ved føttene våre og
hvilte..
er det rasen som er veldig rolig eller har vi bare vært utrolig heldig med individet?
eller er det sånn at folk ofte overdriver hvor vanskelige valper er?
Loggført
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Emne: lundefugl kosedyr (Lest 1010 ganger)

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: lundefugl kosedyr

« Svar #3 på: 07.03. 2010 11:43 »

Ville bare fortelle om vår Frøya, som fikk en slik lundefuggel hos samboeren min, da han hadde vært på
MC treff i lofoten.
Den fuggelen er ho så glad i, og spesielt når det kommer andre hunder på besøk, så henter hun den
fuggelen. Det er så søtt å se på.

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

MagnusEnger

Sv: lundefugl kosedyr

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« Svar #2 på: 06.03. 2010 10:31 »

Hei!
Natur og fritid har et par stykker, med lyd: liten og stor
...men jeg ville sagt at disse mest er til glede for oss eiere, de er neppe egnet til å bli gnagd på av skarpe
lundehundtenner!
Vennlig hilsen
Magnus
« Siste redigering: 06.03. 2010 10:32 av MagnusEnger »
Hjemmeside - Bilder

Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Sv: lundefugl kosedyr

« Svar #1 på: 05.03. 2010 23:13 »

Fins mange på ebay... Ellers sporadisk i dyrebutikker, souvernirbutikker nordpå osv.
http://shop.ebay.com/i.html?
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Loggført

lundefugl kosedyr

_nkw=puffin+plush&_sacat=0&_trksid=p3286.m270.l1313&_dmpt=US_Childrens_Books&_odkw=puffin&_

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

dihu

Jr. Medlem
Innlegg: 30

lundefugl kosedyr

« på: 05.03. 2010 14:23 »

Er det noen som vet hvor de selger kose-lundefugler? Det må jo være kjekt å ha for en lundehund.
Eller iallefall for eieren, hunden har kanskje ikke fått preget lundefuglen så langt inn i genene at den vet
at den er en lundefugljeger, men likevel...
Loggført
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Emne: aktiviteter med lundehund (Lest 965 ganger)
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Sv: aktiviteter med lundehund

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 28

« Svar #5 på: 01.03. 2010 22:40 »

Mine hunder er først og fremt turkamerater - skogsturer, fjellturer og skiturer. Ellers driver vi med
klikkertrening, agility og litt lydighet. Jeg er positivt overasket over Naumas treningsiver. Her i gården er
det nok jeg som er begrensningen for hva Nauma kan oppnå... Lundehunden er en allsidig og robust
hund!

Loggført

Torild

Sv: aktiviteter med lundehund

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #4 på: 14.01. 2010 17:43 »

Hei.
Jeg har lyst å nevne at lunden er en fantastisk turkammerat, som holder ut i timevis i allslags terreng! De
bærer med stolthet kløv med litt mat eller godbiter. Ellers er det vel bare fantasien og utholdenhet som
setter grenser, også for disse! De elsker jo å være i aktivitet!
Lykke til!
Mvh Torild og gjengen!
Loggført

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Sv: aktiviteter med lundehund
« Svar #3 på: 12.01. 2010 09:29 »

Vilja min første, gikk lydighet til klasse I, selv om hun aldri tok prøven. Kantarellsøk var også en artig
beskjeftigelse, selv om nytten kunne diskuteres. Ellers er spor- og feltsøk øvelser som passer
lundehunder og som kan gjennomføres nesten hvor som helst. Det er nyttig for lundehundene å holde på
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med slike øvelser, de lærer å konsentrere seg, og det styrker forholdet til eieren.

Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: aktiviteter med lundehund
« Svar #2 på: 11.01. 2010 23:03 »

-- Og her har Arna tatt bronsemerket i lydighet, ho får prøve seg på sporsøk og vi håper en gang å nå
målet for eksamen og godkjenning til å bli ettersøkshund...
Det er sporsøk Arna syns er skikkelig artig da :)
Se også under Hjortejakt, for der møter du Anders med sin Mode; landets eneste lundehund som er
godkjent ettersøkshund, og sammen går de på jakt på Hitra.
Tror det er kjempeviktig at våre lundiser får være aktive sammen med oss eiere.
Hilsen fra Dagrunn, Arna og Beyla; kennel Vollakloa
Loggført

Hege Hellesvik
Jr. Medlem

Innlegg: 29

Sv: aktiviteter med lundehund
« Svar #1 på: 11.01. 2010 21:56 »

Jeg drev med freestyle med min Lundehund.
Det elsket han. Han var helt med på treningsplassen og hjemme når han skjønte vi skulle øve

Loggført

ranveis

Nybegynner
Innlegg: 24

aktiviteter med lundehund
« på: 11.01. 2010 13:14 »

hei!
lurte på hva slags sporter/aktiviteter dere har prøvd med lundehundene deres, og hvordan syns dere det
har gått?
alltid morro med tips til nye ting som kan prøves :)
Loggført
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Sider: [1]
Skrevet av
ida

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 28

Emne: kom på en ting til- rosa snuter? (Lest 677 ganger)
Sv: kom på en ting til- rosa snuter?
« Svar #2 på: 01.03. 2010 22:33 »

Nauma hadde litt rosa på snuten sin når vi fik henne. Etter noen måneder var det blitt svart og har vært
slik siden.

Loggført

Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Sv: kom på en ting til- rosa snuter?
« Svar #1 på: 24.02. 2010 20:36 »

Hundene er født med mer eller mindre rosa snute. Pigmenteringa kommer etterhvert. Og de får mest
svart snute, men med variasjoner. Den ene tispa har helt svart snute, og er ganske mørk rundt
nesepartiet og leppene. Hannhunden min har derimot mer innslag av rosa (bilder kan sees på
www.vingheia.no eller i fotoalbumet mitt www.flickr.com/photos/vingheia - mange forskjellige hunder og
i forskjellig alder).
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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dihu

Jr. Medlem
Innlegg: 30

kom på en ting til- rosa snuter?
« på: 24.02. 2010 20:01 »

Så det lå bilder av noen nye valper her, men de hadde rosa eller flekkete snuter. Alle bilder av
lundehunder jeg har sett har svarte snuter. Er det en variant de kan ha, noe de vokser av seg eller en
"feil?" Må jo innrømme at jeg synes det var finest med svart.
Loggført
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Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 28

Emne: ny valp (Lest 881 ganger)
Sv: ny valp

« Svar #3 på: 01.03. 2010 22:29 »

Ang. bur så har jeg et Atlas 40 som er 60x45x45 (lxbxh) som jeg bruker når jeg er på farten med min
lundehund. Her hjemme har jeg et stålbur for stor hund som er 90x60x70 som hun er i på dagtid. Hvis
hunden skal være innestengt i bur over flere timer vil jeg anbefale så stort bur som mulig, det atlasburet
er for lite til det synes jeg. Bur i bil er et must, absulutt det tryggeste. Atlasburet kan fint brukes til det,
men med et stålbur har hunden bedre oversikt over hva som skjer.
En liten lundehudnvalp trenger ikke store sengen å sove i, ikke stress med å kjøpe stor dyr hundeseng til
valpen kommer hjem - det er fare for at den blir tygget i stykker. I buret har jeg kun sånn tykt teddyforteppe, ellers har jeg kjøpt kattesengen som Biltema har, den er mer enn stor nok til en ludnehund.
Når det gjelder å trene hunden til å sove alene, har jeg ingen ting å kome med - hos oss havna valpen
ganske raskt oppi senga ;)
Loggført

dihu

Jr. Medlem
Innlegg: 30

Sv: ny valp

« Svar #2 på: 01.03. 2010 12:10 »

Takk.
Har dere eksempler på et bur som passer til en voksen lundehund, som er akkurat passe stort til å bruke i
bil?
Det er så mange ulike typer, og størrelser. Er atlas ok, og i tilfelle hvilken størrelse?
Og jeg vil gjerne ha et ca mål på hvor stor plass en hund som sover egentlig trenger (diameter på seng,
til voksen hund). Den skal få nok plass, men jeg trenger jo ikke lage seng på 1 m hvis den passer godt
oppi 60 cm. Den må vel kunne strekke seg ut i sengen, antar jeg. Hvis jeg vet omtrent hvor stor seng
den skal få, kan jeg kjøpe et større bur til å ha rundt.
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: ny valp

« Svar #1 på: 26.02. 2010 14:39 »

Hei. Det høres ut som om du har tenkt på det meste. Men her er noen komentarer fra meg;
I bilen anbefaler jeg på det sterkeste et solid bur, godt plassert så det ikke kan fly rundt omkring om
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ny valp

uhellet skulle være ute. Det å ha løs hund, eller bur, er IKKE å anbefale. De får stor fart framover dersom
du bråbremser eller stopper "litt brått"! Buret bør heller ikke være større enn at de kan sitte/ligge greit.
Alternativt kan du bruke en spesiell sele som festes ti sikkerhets-selene i bilen. Min erfaring er allikevel at
bur er best, de ligger og sover dte meste av turen. Om det er lover vet jeg ikke, men kommer du i
kontroll blir du bedt om å sikre hunden, har jeg hørt!
Inne er det også en god idè med bur, men her kan du bruke så stort bur du "vil". Sett det den plassen du
mener skal være dens plass fra starten, og tren på å ha lukket dør. Bare et lite råd; ikke la noen forstyrre
hunden når den er der, det fungerer også som et "fristed" ser jeg på mine hunder. God idè med de
kompostveggene, jeg bruker dem også, spesielt til valpene, de trenger ikke tilgang til hele huset, eller
hagen, alltid.
Lykke til.
Vennlig hilsen fra Torild og gjengen i Trodli-skogen!
Loggført

dihu

Jr. Medlem
Innlegg: 30

ny valp

« på: 24.02. 2010 19:47 »

Nå er det fortsatt en stund til det kommer noen valp her, men jeg har nå likevel begynt å planlegge litt.
Fóring høres skrekkelig vanskelig ut, men det kan jeg vel komme tilbake til når jeg vet hvor valpen skal
komme fra, og hva den har fått i "barndomshjemmet" sitt. Men ellers vil jeg gjerne ha mange råd.
Jeg har begynt å tenke på soveplass, bl.a. Hvor stor seng trenger en lundehund? Vil helst ha en som
passer fra den er liten og hele tiden. Synes en sånn skumseng med kanter på ser kjekk ut.
Jeg har igrunnen tenkt at den (kanskje?) skal få et litt for stort bur, med seng inni. Buret skal være åpent,
men da har vi jo muligheten til å lukke igjen av og til, og hvis den skal overnatte hos andre kan kanskje
det være greit? Tenkte da å ha buret ved sengen vår i starten, kanskje lukket når den er liten, og så
flytte det lenger ut i gangen etterhvert. Vi har et lite kott på gangen, like ved døren til vårt soverom og to
av barnerommene, der jeg tenkte soveplassen kunne være (med døren ut til gangen åpen, selvfølgelig).
Da vil den være i nærheten av oss, og når den er alene hjemme kan vi lukke soveromsdørene sånn at
den kan være på gangen og i kottet. Det er riktignok ikke vinduer den kan se ut av, men hvis den skal ha
det måtte den være i stuen, og det er vel ikke så praktisk for en hund som er alene hjemme. Gangen er
nokså stor, med inngang/garderobe og en lang tarm bort til soverommene.
Ellers har vi en del kompostvegger fra biltema som kaninene har brukt som inngjerding hvis de er inne
eller får gå på plenen. De må jo også kunne være fine for å begrense radiusen til en valp, og stenge for
bokhyller eller andre tyggbare ting.
Og så er det bilkjøring. Er det lover for det? Ser at mange bruker bur bak i bilen (vi har 7-seter), og noen
snakker om myke bur. Alene bak i bur høres jo kjedelig ut, men det er selvfølgelig en mulighet at en av
ungene kan sitte i setet bakerst, ved siden av buret. Kan den sitte på gulvet ved beina til ungene eller blir
det for trangt, evt for usikkert i forhold til ulykker el.l.?. Vår hund fra barndommen satt i alle år foran ved
føttene til mamma.
Loggført
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tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: vi ønsker
valper :)

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: vi ønsker valper :) (Lest 1098 ganger)

Torild

Sv: vi ønsker valper :)

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #5 på: 14.01. 2010 16:20 »

Helt enig med deg Magnus!; Å ha småvalper i hus er fantastisk. Og i de aller aller aller fleste tilfellene går
alt godt. Så jeg vil bare anbefale, og ønske lykke til! Jeg gleder meg allerede til mitt neste kull.
Torild
Loggført

MagnusEnger

Sv: vi ønsker valper :)

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« Svar #4 på: 14.01. 2010 08:54 »

Hei!
Vi har ni-lest boka som Gerd anbefaler i forbindelse med våre to valpekull, og kan godt anbefale den.
Siden vi ikke akkurat er erfarne oppdrettere kan vi ikke gå god for at alt som står der er "riktig", men vi
har ihvertfall følt at den har vært en god hjelp og rettesnor. Ellers finnes det masse kunnskapsrike og
hjelpsomme folk i lundehundmiljøet. Er det noe man lurer på kan man spørre om det her på forumet eller
man kan sågar ringe til folk og få hjelp og råd.
Vi var nok i samme situasjonen som deg da vi hadde vårt første kull, på grunn av diverse "ting" hadde vår
Rosa rukket å bli ca 5 før vi hadde det første kullet, men det gikk helt fint. Ikke noe komplikasjoner under
fødselen, friske valper og en kjærlig mor.
Lykke til, å ha valper i huset er en fantastisk opplevelse!
Loggført
Hjemmeside - Bilder

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem

Sv: vi ønsker valper :)

« Svar #3 på: 13.01. 2010 09:47 »
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vi ønsker valper :)

Innlegg: 131

Det finnes flere gode bøker. Om du bruker biblioteket, kan du jo i første omgang se hva du finner der.
Ønsker du å handle på nett, vil jeg foreslå følgende, som jeg dog ikke selv har lest. De viktigste rådene
finner du stort sett i alle bøker som er tilgjengelige, men siden ingen sannhet er evig og det stadig
kommer nye ting til, er det kanskje lurt med en ikke for gammel utgave.
http://www.canis.no/nettbutikk/omtale.php?id=529

Loggført

Bera

Jr. Medlem
Innlegg: 25

Sv: vi ønsker valper :)

« Svar #2 på: 13.01. 2010 09:28 »

takk for raskt svar :) Er det en spesiell bok du vil anbefale?

Loggført
Hilsen Lene og Bera :)

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Sv: vi ønsker valper :)

« Svar #1 på: 12.01. 2010 17:26 »

Når det gjelder tisper og paring, er det nesten ikke grenser for hva man kan komme til å stille av
spørsmål. Rent generelt vil jeg anbefale å starte med å lese en bok om valping m.m. så får man et
grunnlag og kan bedre vite hva mer man bør spørre om.
Men for å svare direkte på spørsmålene dine.
1: Tispa er ikke for gammel, men det begynner å haste. 5-6 år regner man som maks alder på første kull.
2. Lundehunder har ofte veldig ”stille” løpetid, kanskje det eneste man ser er en enkelt bloddråpe, og det
er den man regner dager fra. For å oppdage starten, kan det være lurt med hvitt liggeunderlag, eller hvitt
sengetøy om hunden ligger i sengen, da er det lettere å oppdage blod. Det er naturligvis andre tegn, men
de er mer diffuse. Vulva blir hoven og mer synlig, tispa har kanskje litt dårlig appetitt, eller det motsatte,
og ikke sjelden blir hun klengete og ekstra kosete. Noen blir arrige mot andre hunder.– På dette
tidspunkt kan det være greit med en hannhund, trenger ikke være rasehund, for å teste hvor langt hun
er kommet i løpet. Tispens adferd vil endre seg, og en dag er hun paringsklar og ”står for hannhund”. Da
gjelder det at man har gjort nødvendige avtaler i god tid.
3. For å finne en passende hannhund, vil jeg anbefale å henvende seg til avlsrådet. De har oversikt og vet
hvilke hanner som kan være disponible. For en så voksen tispe som ikke har vært paret tidligere, bør en
om mulig finne en hannhund som har paret før, og vet hva saken dreier seg om. Hvordan man skal ordne
seg mest mulig praktisk, må avtales i hvert enkelt tilfelle.
Lykke til.
Loggført

Bera

Jr. Medlem
Innlegg: 25

vi ønsker valper :)
« på: 12.01. 2010 14:38 »

Hei.
Vi har en aldeles nydelig og god tispe (2005 modell) som vi gjerne kunne tenkt oss å få valper på. Vi
hadde planer om dette for noen år siden, men da ble det utsatt av forskjellige årsaker, men nå føler vi at
tiden er inne dersom det noen gang skal bli valper på henne. Derfor har jeg mange spørsmål..
1. er hun for gammel for å få sitt første kull?
2. Hun er meget reinslig av seg og det er derfor meget vanskelig å oppdage når hun får løpetid. Noen
som har forslag til hvordan man går frem da?
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vi ønsker valper :)

3. Dersom man ikke finner en hanhund i nærområdet, er det da vanlig at man låner ut hanhund eller tispe
i en periode? og eventuellt hvor lang periode?
har nok mange flere spørsmål, men dette var de jeg kom på i første omgang :) håper noen kan svare meg
:)
Loggført
Hilsen Lene og Bera :)

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: vi ønsker valper :)
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Alltid
Alltid

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

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk
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Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: SLS hemsida, avgår
som webmaster!!!

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Anneli

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

Emne: SLS hemsida, avgår som webmaster!!! (Lest 752 ganger)
Sv: SLS hemsida, avgår som webmaster!!!
« Svar #1 på: 18.12. 2009 14:41 »

Sidan är uppe men kommer inte att uppdateras. Har även fått veta att man kan inte ha en medlem som
varit miissnöjd med styrelsens jobb som webmaster och därför blir jag utbytt. Här är följande jag har
varit missnöjd med:
1. Kommunikationen med uppfödarna
2. Informationen till medlemmarna
3. Ej korrekt info till medlemmar alla gånger
4. Samarbetet med NLK kunde ha varit bättre
5. Informationen från avelskommittén
Trots att man sagt flera gånger, även på arbetsmötet för ett år sedan att det här är viktigt för
medlemmarna har det inte tagits i beaktande.
Tycker inte om att gå denna vägen men jag misstänker att det inte kommer fram annars.
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Anneli

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

SLS hemsida, avgår som webmaster!!!
« på: 17.12. 2009 01:27 »

Flera har säkert sett att Svenska Lundehundsällskapets hemsida inte ligger uppe, detta beror på att jag
har avgått med omedelbar verkan tack vare att det sker saker och ting bakom ryggen. Iom att jag har
beslutat att inte vara medlem där längre men erbjöd mej ändå att vara webbmaster för sidan då jag har
byggt upp den och kan den utan och innan så ville jag inte sätta dem på pottan pga det.
Bakom min rygg och utan att säga något till mej började de söka en ny webmaster. Jag fick ett mail om
att det söktes ny webmaster men pga att sidan var lite avancerad så ville denna person inte åta sig
jobbet. En lös lapp om ansökan om ny webmaster hade skickats med i senaste numret av tidningen men
denna lapp kom inte samtidigt till mej, ej heller något av det andra.
Iom att detta gjordes valde jag att lägga ut på SLS-hemsida om vad som hänt och varför det söktes och
vad det är för teknik som använts till sidan... nåväl hela texten kan ni läsa i min blogg.
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Loggført

Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Sider: [1]
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Alltid
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Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Lundehund gies
bort!!!!!!

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: Lundehund gies bort!!!!!! (Lest 927 ganger)

Anneli

Sv: Lundehund gies bort!!!!!!

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

« Svar #1 på: 30.11. 2009 23:13 »

Jättefint att det ligger inne här också. Uppfödaren kontaktade mej för att lägga in info om det på Svenska
klubbens hemsida så jag kan ge lite mer tillägg.
Hunden heter Wild at Hardts Tyr, har endast en testikel.
Av erfarenhet vad gäller rumsrenhet kan det vara en sådan enkel sak att det är för lite stimulation, men
det måste man förstå om ägaren närmar sig 80. Har själv just placerat om en 8-årig tik där ägaren också
var i dåligt skick och det fungerar alldeles utmärkt bara efter 1 vecka. Max är således 2 år och har alla
möjligheter framför sig.
Anneli
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Steine

Lundehund gies bort!!!!!!

Nybegynner
Innlegg: 1

« på: 30.11. 2009 22:26 »

Hei!
Skriver dette på vegene av min far som må kvitte seg med en praktfull Lundehund med stamtavle og alle
vaksinasjoner, en hund i tipp topp form som er veldig glad i barn,men som har noen få unoter som feks.
at den ikke er helt stueren og at den stikker av når den sleppes løs. Min far nermer seg 80 og har
redusert helse med dårlig syn osv. så det er ikke så enkelt for ham og ta seg skikkelig av hunden. Han vil
gjerne gi vekk hunden hvis han kan være sikker på at den vil få et godt liv. Max, som hunden heter er ca
2 år gml. så evnt. unoter skulle ikke vare så vanskelig å bukt med av en som vet og kan litt om dressur.
Intreserte kan nå meg på st-e-eri@online.no eller tlf.93258046 så kan jeg formidle kontakt videre.
Loggført
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Dogs4All - vis fram hunden din!

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:20
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 | Litt av hvert | Emne: Dogs4All - vis fram
hunden din!

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

Emne: Dogs4All - vis fram hunden din! (Lest 469 ganger)
Dogs4All - vis fram hunden din!
« på: 25.11. 2009 11:52 »

Mest til de som bor i Østlandsområdet:
Lørdag 28. og søndag 29. november skal Norsk Lundehund Klubb ha stand på hundemessen Dogs4All på
Norges varemesse på Lillestrøm, for å informere og reklamere for vår kjære rase. På søndagen skal det
være utstilling med en del påmeldte lundehunder, så da blir det nok store sjanser til å hilse på en lys
levende lundehund, for de som ønsker det. Men på lørdagen er det tynnere i rekkene, det kan rett og
slett se ut som det blir en lundehund-stand uten lundehund denne dagen.
Bor du i rimelig nærhet av Lillestrøm har du nå en glimrende anledning til å bidra til å reklamere for rasen!
Dersom du har mulighet til å avse en time eller to, enten på lørdagen eller på søndagen, vil det være et
kjærkomment bidrag til at flere får stifte bekjentskap med våre firbeinte venner, og kanskje kan det også
vekke interessen hos noen som i fremtiden vil bidra til å holde liv i vårt kjære kulturminne på fire bein. Ta
gjerne kontakt med Hege Hellesvik for koordinering av oppmøtetider o.l.
Info om Dogs4All:
http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=7233
Kontaktinfo for Hege:
http://lundehund.no/lokalt/kontaktpersoner/16-lokale-kontaktpersoner/27-ostfold-oslo-akershus
Loggført
Hjemmeside - Bilder
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Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Genser til lundehund (Lest 947 ganger)

Atoq

Sv: Genser til lundehund

Nybegynner
Innlegg: 8

« Svar #4 på: 14.11. 2009 16:29 »

Hei! Tusen takk for tipset, vi skal prøve med kortison via sprøyte i en uke og hvis det ikke virker hadde
veterinær tenkt å prøve med vanndrivende stoffer. Artig å høre at andre har brukt dem med suksess :-)
mvh
Claudia
Loggført

Torild

Sv: Genser til lundehund

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #3 på: 13.11. 2009 15:31 »

Hei. Ser at du har måttet tappe Aiko, og regner med at det er på grunn av syndromet? Jeg har hatt 3
lunder med det problemet, og har bare brukt anti-diuretika, nærmere bestemt Diural, med godt resultat.
Jeg liker ikke å utsette en allerede svak hund for stresset rundt en tapping, og med fare for en infeksjon i
tillegg, er ikke valget vanskelig, og kan anbefales. Det tar ca en uke, men ......
Lykke til uansett!
Hilsen Torild og gjengen
Loggført

Atoq

Sv: Genser til lundehund

Nybegynner
Innlegg: 8

« Svar #2 på: 11.11. 2009 20:22 »

Tusen takk! :-)
Atoq
Loggført
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Genser til lundehund

Estrid Heldager

Sv: Genser til lundehund

Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

« Svar #1 på: 10.11. 2009 22:39 »

Du kan finde mange opskriftertil herre, damer, børn og baby på garnstudio.com og der er også et par
hunde sweatre
opskrifterne ligger for det meste på dansk, svensk og norsk..... enkelte kun på et af sprogene.
Her er en som jeg syntes ser ud til at dække maven også
http://www.garnstudio.com/lang/no/visoppskrift.php?d_nr=102&d_id=43&lang=no
Hvis linket ikke virker så hedder modellen drops nr 102 model nr 43 så kommer du direkte til den
Loggført

Atoq

Genser til lundehund

Nybegynner
Innlegg: 8

« på: 10.11. 2009 19:33 »

Er det noen som har en oppskrift på en ullgenser som dekker magen? Aiko har blitt barbert for tapping...
Mange takk
Claudia
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Genser til lundehund
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=>
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Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Ny lundehundeier (Lest 958 ganger)

Torild

Sv: Ny lundehundeier

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #6 på: 23.10. 2009 14:35 »

Hei her og!
Joda jeg har et par triks til utstillingsringen; Våg å være litt glad sammen med hunden din. Det er alt for
mange (ikke bare i vår ring) som er opptatt av alt annet i og rundt ringen. Lek og kos og snakk med den,
selvfølgelig ikke la det gå ut over det dommeren skal, men hold kontakt, la den finne ut at det å gå på
utstilling er KJEKT!! Det er faktisk sånn at dommeren legger mer merke til en glad, haleviftene, trygg
hund som kommer inn i ringen og forteller alle at: her kommer jeg, ser alle hvor fin jeg er!!!! Og selv om
dommeren synes at det er en annen som er enda finere, så fortell din hund at den er både finest og best
og jeg vet ikke hva! En liten godbit for vel utført atbeide skader ikke, men den skal ikke fòres!
Når det gjelder det å vise de spesielle egenskapene lunden fysisk faktisk kan, så vil du neppe oppleve å
måtte vise det i ringen, men jeg "trener" nå på det på alle mine hunder, og kan, dersom noen spør,
forsiktig legge hodet langs ryggen, korsfeste og legge beina langs kroppen, og brette ørene både fram og
tilbake. Ved forsiktighet (ingen tvang eller brå bevegelser) gir det ingen skader verken i muskler eller
skjellet. Det innbyr også til nærhet og kos, og masse ros etterpå! Og det liker både de og jeg!!:)
Lykke til, håper vi treffes en gang ved en "ring"
Torild og gjengen.

Loggført

Cemilie

Sv: Ny lundehundeier

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 41

« Svar #5 på: 23.10. 2009 11:30 »

Tusen takk for koselige hilsner!
Vi får nok prøve oss på utstilling etterhvert. Er glad det ikke er noen "ekstra triks" som kreves av
lundehunden.
Vi har litt å trene på, men vi kommer nok i mål :-)
Mvh
Ellen
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Ny lundehundeier

Loggført
www.cemilie.com

Miss Nomore

Sv: Ny lundehundeier

Nybegynner
Innlegg: 20

« Svar #4 på: 23.10. 2009 00:31 »

Hei og velkommen i klubben av lundehundelskere!
Når det gjelder utstilling så er det ikke så vanskelig.
Et tips; ringtrening kan være kjekt å få med seg.
Ta kontakt med hundeklubber i nærområdet, så fins det sikkert noen der som holder ringtreninger.
Dette er også bra sosialisering av hundene, da de blir vant til å omgås flere raser.
Det å vise frem hundens fleksibilitet er noe man ikke ønsker i utstillingssammenheng,
da det kan påføre hunden muskel- og skjelettskader. Vet dette er tatt opp med avelsrådet i forbindelse
med en dommer
som var hardhendt med hundene. Med det resultat at flere trakk hundene sine fra utstillingen.
Tror avelsrådet sendte et brev til NKK vedrørende dette også.
Håper dere etter hvert blir å se på utstillinger, da det også er sosialt for oss tobente :o)
Lykke til!
Mvh Gry Wenche og Heike av Vinterskogen
Loggført
Gry Wenche
Heike av Vinterskogen

Hege Hellesvik
Jr. Medlem

Innlegg: 29

Sv: Ny lundehundeier

« Svar #3 på: 22.10. 2009 22:17 »

Jeg er kontakt person i ditt område. Bor i Oslo
Du kan sende mail til meg på hege.hellesvik@getmail.no
Nå er det ett par messer i Oslo område også kommer jo julen tett på.
Men jeg håper å få satt i gang ett treff på ny året:)
Koselig å bli kjent med andre Lundehunder og selvfølgelig eieren(e)
Har vært på noen utstillinger, ikke mange. Men har gått ett kurs å kan sikkert gi dere ett par
ting dere kan trene på. Bedre å begynne tidligs mulig:)
Send meg en mail du, så kan vi holde tråden på mail.
Mvh
Hege Hellesvik
Kontaktpers for Oslo/Akershus og Østfold
Loggført

Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem

Sv: Ny lundehundeier

« Svar #2 på: 21.10. 2009 11:27 »
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Ny lundehundeier

Innlegg: 41

Tusen takk for svar :-)
Jeg er ingen dreven person i utstillingsringen, men vi har jo lyst å prøve oss litt etterhvert :-) Så får vi se
hvordan det går. Jeg skal sende en liten mail til kontaktperson i østfold og høre om vi er helt alene her
nede ;-)
Loggført
www.cemilie.com

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Sv: Ny lundehundeier

« Svar #1 på: 21.10. 2009 00:02 »

Hei og velkommen i familien. Det er nok ikke mange lundehundeiere i ditt område, men ta kontakt med
distriktskontakten for Østfold, da får du sikkert svar.
Den manglende 6. klo eller tå bak, er ikke noe du trenger å bekymre deg om. Det er mulig, men slett ikke
sikkert, at dommeren vil bemerke det, men det er ikke noe som skal vektlegges. Ganske vanlig er det
også.
Dette med gymnastiske øvelser for lundehund på utstilling, er noe vi ikke ønsker, og det skal ikke
praktiseres. Lundehunder bedømmes på bord, og ellers som hvilken som helst annen rase. Så grip
sjansen, vis dere fram i ringen J Og ellers gratulerer med nyanskaffelsen og lykke til videre.
Loggført

Cemilie

Ny lundehundeier

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 41

« på: 20.10. 2009 19:38 »

Hei
Vi holder til i Halden og er så heldige å eie den herlige lundehundjenta Lyrypas Emma, født 15.05.2009.
Jeg lurer på om det er andre lundehundeiere her i området?
På venstre bakbein har Emma bare 5 klør, men 6 tær. Er dette en diskvalifiserende feil på utstilling?
Jeg har lest litt rundt på forumet her nå og kom inn på et tråd hvor det stod om en utstilling hvor
trådstarter savnet at de ble bedt av dommer om å vise frem lundehundens spesielle egenskaper som å
legge hodet bakover og brette ørene (kanskje jeg misforstod?). Jeg har 3 andre hunder, men er ingen
dreven utstiller på noe vis. Har lyst å stille Emma for å se hvordan det går. Hva bør jeg være forberedt på
å gjøre i utstillingsringen, sammen liknet med andre raser? I så tilfelle vil jeg jo gjerne trene på dette på
forhånd... Jeg regner med det blir brukt bord i utstillingsringen for lundehund?
Takknemlig for svar...
Loggført
www.cemilie.com
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Alltid
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Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
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Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Hjortejakt

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: Hjortejakt (Lest 1492 ganger)

Miss Nomore

Sv: Hjortejakt

Nybegynner
Innlegg: 20

« Svar #7 på: 22.10. 2009 23:37 »

Morsomt å se at den flotte rasen vår fortsatt kan anvendes til noe matnyttig...
Stå på alle sammen!
Loggført
Gry Wenche
Heike av Vinterskogen

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Hjortejakt

« Svar #6 på: 06.10. 2009 19:51 »

Både Mode og Anders kan være stolte over nattas fangst. Flott bilde å! :)
(Arna har vært med litt på elgjakt ho no da sammen med matfar, å no har Lensvikhjorten trekt til hjortens
fristed Grytdalen! Jeg bruker å ha en tur dit medio oktober for å høre på hjortbrølinga, og matfar og lille
Beyla har allerede vært der! )
Hilsen Dagrunn, Arna og Beyla, kennel Vollakloa
Loggført

Anders

Nybegynner
Innlegg: 5

Sv: Hjortejakt

« Svar #5 på: 05.10. 2009 09:07 »

Hei igen
I helga hadde vi god score på hjortejakta, Mode var tydelig stolt over nattas fangst.

Loggført
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Hjortejakt

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Hjortejakt

« Svar #4 på: 14.09. 2009 18:48 »

Heisan
Mere resultat fra hjortejakta :)
Vil gjøre folk i lundehundverden oppmerksom på at Aspheims Foxy Lernæs hos Lundefoxen,s kennel i
Orkdal,n samme dag som Arna, men om kvelden, klarte samme resultat sammen med sin matfar John
Olav og matmor May Elisabeth.
Fant den skutte hjorten også Foxy-gutten, for oss populært kalt onkel Foxy! :)
For han er altså onkel til vår Arna!
Kjøle luggumt det her sjø :)
Hilsen fra Dagrunn, Arna og Beyla, kennel Vollakloa

Loggført

Anders

Nybegynner
Innlegg: 5

Sv: Hjortejakt

« Svar #3 på: 13.09. 2009 22:24 »

Heisann
Ja det var artig å lese at noen allerede har fått bruk for sporkunnskapene sine.
Var aldri i tvil om at Arna ville ved anledning, ta sporing veldig godt.
Var selv å gikk spor etter hjort med Mode natt til Lørdag. Hjorten ble påskutt ca halv 9 på kvelden og ble
funnet ca 03:30 på natta , etter ca 6 timer i tidenes regnvær og storm i kastene var både undertegnede
og "ræven" slitne for å si det pent.
Til alle dere som var med på kurset vil jeg takke for alle positive tilbakemeldinger fra de kveldene i
tilleråsen....å husk ikke gi opp hvis hunden ikke har helt dagen sin når dere skal trene sporing, ved evt
intresse er det muligheter for skanker (hjorteføtter) til trening så det er bare å sifra så skal jeg holde av
noen.
Mvh
Anders & Mode.

Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Sv: Hjortejakt

« Svar #2 på: 13.09. 2009 21:30 »

Kor artig, måtte vise bildet til Luis, og han ble riktig imponert.. Må bare bøye meg i støvet, for dette ligger
det noen timer trening bak..
klem fra Beate

Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter

Sv: Hjortejakt

« Svar #1 på: 12.09. 2009 12:51 »
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Hjortejakt
Sr. Medlem
Innlegg: 79

Det her e jo så bra....
og så artig å få høre om Arna og matfar.
Riktig artig å få høre at lundehunden kan brukes til mangt. Og æ e sikker på at hunden har det helt topp
når den blir brukt til noe slikt, og at den føle at den er til nytte. Stå på alle dere som driver med slik jakt,
og la oss få høre om det. Det er iallefall veldig inspirerende å høre om.

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

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Hjortejakt

« på: 12.09. 2009 11:58 »

Idag har Frontpage Arna Atladottir gått opp sporet etter en skadeskutt hjort på morgenkvisten, og
gikk blodsporet som en "ordentlig" ettersøkshund og rett på hjorten.
Arna hilser også til trivelige Ålvisheim,s Mode Garm, som er eneste lundehunden i Norge som er godkjent
ettersøkshund, og som er på Hitra med eier Anders Aronsen på hjortejakt, og som vi var på kurs hos
forrige uke. Takk for at du sa at Arna hadde potensiale- og det har ho bevist idag. :)
Matfar som gikk sammen med Arna idag, og fikk også bevist andre jegere at flere enn elghunden kan
dette!
Og det blir sikkert flere muligheter, for jakta har da bare såvidt begynt :)
Kry matmor Dagrunn hos kennel Vollakloa
« Siste redigering: 13.09. 2009 07:39 av Dagrunn Mæhlen »

Loggført
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Sider: [1]
Skrevet av
Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Emne: Hundetyver (Lest 700 ganger)
Hundetyver

« på: 30.06. 2009 16:56 »

Heisan.
Vil med dette rette advarsler ut til hele lundehund Norge, og hunde Norge forrøvrig.
For to uker siden var det stjelt en Shiba i Narvik, denne ble senere funnet, men var så skadet at den
måtte avlives. En uke etterpå hadde jeg besøk av Øst Europeere i min hage, de sto rett utenfor
hundegården der Frøya og Anton sto. (har veldig høye gjerder, heldigvis). Jeg har anmeldt dette til
politiet, og de sammarbeider nå med politi i Narvik og Tromsø.
Jeg har snakket med eier av kennelen (Soldoggen kennel) der Shibaen ble stjelt, og etter signalemanget å
dømme, er det samme personer. De hadde hos meg en sølvgrå stasjonsvogn, som var svensk registrert.
Hos Soldoggen hadde de en stor varebil.
Jeg jagde de ut av gården, de ble senere observert utenfor en hage der det drives med Bichon Frisee.
Det er i dag kommet melding om en Chihuahua som ble stjelt ut av en hage på Finnsnes, 9 mil unna her
jeg bor.
Så kan alle som leser dette spre det til så mange hundeeiere som mulig, slik at vi slipper miste flere
hunder til kyniske krimminelle galninger fra øst.
Hilsen Beate, Mopsegårdens kennel.
Loggført
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0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.
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Sider: [1]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: Hvordan komme seg til Værøy? (Lest 1073 ganger)
Sv: Hvordan komme seg til Værøy?
« Svar #2 på: 20.05. 2009 21:41 »

Hei. Bare en liten tilleggsopplysning til det Gerd skriver; du kan ikke bestille billett til hunden via internett!
Så jeg ville ha ringt så fort som mulig! Jeg har forresten hatt min første lunde i lasterommet da vi dro til
Værøy en gang; det gikk helt fint! Men den må være vant til å ligge i bur, og ellers ikke være av det
"engstelige" slaget! Kanskje la henne bruke det spesielle buret den siste uken før dere reiser. Håper vi
snakkes der oppe. Det er en fantastisk opplevelse å være der!
Mvh Torild
Loggført

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Sv: Hvordan komme seg til Værøy?
« Svar #1 på: 20.05. 2009 12:23 »

En lundetispe bør absolutt ikke veie mer enn 8 kg, som er grensen for å ha hund med i kabinen. Den bør
heller ikke sendes i lasten, det kan bli for stor påkjenning på hunden.
For transporten må du ha en spesiell vanntett bag, med luftehuller i toppen. Jeg tror den kan kjøpes i de
fleste butikker med hundeutstyr. Du skal ikke ha fast bur, siden det må anbringes under setet foran ved
start og landing.
Så må du også bestille billett i GOD tid, det godtas bare en eller to hunder på hvert fly.
så du må opplyse om at du har med deg hund.
Ønsker deg lykke på reisen og en STOR opplevelse av Værøy.
Loggført

ida

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 28

Hvordan komme seg til Værøy?
« på: 19.05. 2009 17:48 »

Jeg SKAL til Værøy med Nauma. Men jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal komme meg dit...
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Hvordan komme seg til Værøy?

Jeg reiser alene med Nauma, og å kjøre bil alene fra Hamar er ikke aktuelt.
16 timer med tog, er heller ikke særlig fristende...
Fly fra Gardermoen er siste mulighet. Jeg har aldri flydd med hund før, og skulle gjerne ha kommet i
kontakt med andre som har erfaring med nettopp det. Er lundehundene små nok til at de kan tas med i
kabinen? Eller må de sendes i lasterommet.

Loggført
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0 medlemmer og 1 gjest leser dette
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Sider: [1]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: Ha en riktig god.... (Lest 698 ganger)
Sv: Ha en riktig god....

« Svar #1 på: 18.05. 2009 12:42 »

Hei. Takk for det, og vel overstått. Håper du også hadde en fin dag. Jeg og hundene (for dagen 7 lunder
og selvfølgelig Mie) startet dagen med en lang tur i heia. Været var ikke det beste; sterk vind, overskyet
og kaldt. Men hvem bryr seg om slikt når man er på tur? Så var det hjem til "frokost" for oss alle, og etter
hvert dro jeg på meg bunad og dro til Sandnes for å se nevøen min gå i russetog. Ikke noe vær til
grilling; det begynte å regne på vei hjem! Men jeg og de firbeinte koste oss med bål i ovnen og annen
god mat.
Mvh Torild og gjengen!
Loggført

Hege Hellesvik
Jr. Medlem

Innlegg: 29

Ha en riktig god....
« på: 16.05. 2009 20:25 »

17 Mai alle sammen. Kos dere både 2 beinte og 4 beinte :)
Så håper vi været blir bra for hele landet, så vi får kosa oss med masse is
og god mat.
Loggført
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Sider: [1]
Skrevet av
ida

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 28

Emne: Video om søk etter egg (Lest 1988 ganger)
Sv: Video om søk etter egg
« Svar #13 på: 15.05. 2009 20:41 »

Kjempemorro å se Storm i aksjon! :) Dere er så flinke!!
Ser dere nevner agilitykurs på Værøy. Er det klikkerbasert?
Hvis jeg kommer meg til Værøy er jeg iallefall intressert i agilitykurs med Nauma. (Helt greit å betale litt
for det). Jeg skal trene agility med henne etter hvert, men hun er litt ung foreløpig. Jeg driver også
klikkertrening med henne. Synes hun er flink, og må nok innrømme at hennes begrensninger ligger hos
meg...
Loggført

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Sv: Video om søk etter egg
« Svar #12 på: 17.04. 2009 14:49 »

Det jeg jevnt over kurser i er agility eller om hvordan hunder lærer. Kunne jo gjort litt av begge.
Skjønner godt at klubben ikke har økonomi til denslags, så her må nok "kursets" deltakere trå til. Dere kan
jo avgjøre selv hva dere har mest lyst å lære om!
Kursavgift - hvis jeg får til å få dekket reise, trenger jeg ikke noe mer enn det. Men det er jo ganske langt
å kjøre, så koster nok en del bare for reisen... Du får se hvor mange som er interessert, og gi meg
tilbakemelding. Helst per e-post (ingerid.klaveness@gmail.com), så vet jeg hvor jeg har det.

Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Video om søk etter egg
« Svar #11 på: 17.04. 2009 14:07 »

Heia.
Det var jo et fint tilbud du kom med, men klubbens økonomi er stram i år, så det vil nok ikke la seg
gjennomføre på kort varsel i allefall. Men vi kan jo sende utfordringen videre til medlemmene, om de
kunne tenke seg et kurs på Værøy mot at de betaler en liten kursavgift til deg.
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Video om søk etter egg

Jeg kan være den første til å melde meg på. Agility er gøy, og det kunne vært artig å få lære av deg.
Har hatt litt lyst å prøve Emil på denne sporten, så han kunne få noe å bryne seg på. Hva med å opprette
ett "agility arrangement" på facebook, slik at folk som er interesert melder seg på der????? Du skriver
hva kursavgiften blir, og så får det være opp til hver enkelt å engasjere seg.
Eller at man kunne få til en slags påmelding på hjemmesiden??
Vi har også litt agility utstyr, som jeg kan ta med, så kan man lage flere baner.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Sv: Video om søk etter egg
« Svar #10 på: 17.04. 2009 09:27 »

Forresten - hvis jeg skal til Værøy, så kan jeg ta med agilityhinder. Har det meste av den slags stående
her hjemme. Felthinder blir vel i meste laget å få med seg i bilen, men hopp, tuneller og slalåm kan jeg
ta med!

Loggført

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Sv: Video om søk etter egg
« Svar #9 på: 16.04. 2009 12:05 »

I utgangspunktet hadde jeg ikke tenkt å ta meg råd til turen til Værøy. Studielånet gir et budsjett på ca
6000 kr pr mnd, og med bil og tre hunder er det litt av en utfordring, så om sommeren blir det mest
jobbing...
Men - hvis det er interresse, så kunne jeg gitt lundehundklubben en billig kurspris og holdt et kurs for
dere? Hvis dette er av interresse må jeg vite det forholdsvis snart, da andre kurs og diverse jobbing er
under planlegging...
Hadde vært moro med en tur til Værøy!
Ingerid
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Video om søk etter egg
« Svar #8 på: 15.04. 2009 15:55 »

For ei flott forestilling.
Æ blir så imponert når æ ser ka du har fått til Ingerid, og at du vil dele dette med oss andre, så vi kan bli
inspirert. Han Storm e jo en fantastisk hund, og æ trur du e ei flink jente. Og så vise det sæ jo at med
trening, så kan man få til det meste. Håpe du kommer til Værøy til sommeren og kan gi oss litt kursing i
possetiv trening. Det er sikkert mange som kunne tenke seg litt slike utfordringer, som du viser her,
I tillegg skal vi prøve å få tak i litt agility utstyr til Værøy treffet slik at de som har lyst å prøve dette kan
få gjøre det. Kanskje du kunne tenke deg å bidra med råd, tips og veiledning????
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine
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Video om søk etter egg

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Sv: Video om søk etter egg
« Svar #7 på: 14.04. 2009 20:48 »

Takk for hyggelige tilbakemeldinger!
Ang musikken: den var ikke mitt førstevalg heller, men prøv å finne noe som skal vare seks og et halvt
minutt, og som ikke er copyright-beskyttet, eller bærer preg av noe som ikke passer i det hele tatt
(sviske, for eksempel?). Hehe... Så de fikk bli litt Gary Moore blues, bedre enn alternativene ihvertfall. Blir
det for ille er det bare å skru ned volumet! Hihi...
Om trening: dette var faktisk bare noe vi gikk ut og gjorde en time en dag vi hadde litt tid til overs. Det
tok faktisk adskillig lenger tid å redigere filmen enn å lage den. Ja, vi brukte et hardkokt egg. Dvs, vi
brukte faktisk to, for han mistet det første i gulvet en gang (og gulvet er jo ganske mye hardere enn
bakken ute), så det sprakk, og han begynte å vise litt vel mye interesse for å slikke på det. Det ville jo
være kjedelig om han fant ut at det var mer spennende å spise egget selv enn å gi det til meg for en tørr
godbit :-p
Men altså, vi trente ikke mer enn det dere så på filmen. Riktignok hadde han gode forkunnskaper i form
av apportering og enkle søk etter nøkler, men dette var enklere enn man skulle tro. Følg oppskriften og
prøv selv :-)
Idèen til planlagte søk etter egg var det faktisk Storm som kom med. Pappa har noen gamle, pensjonerte
høner som ikke legger noe særlig egg lenger. De får gå i hagen og nyte tilværelsen frem til reven finner
dem. Nå har det seg slik at de fortsatt en sjelden gang legger et egg, og det var et slikt Storm hadde
funnet under en busk eller hvor det nå måtte ha ligget. Plutselig kom han løpende med et egg til meg.
Instinktene er det visst ikke noe feil på, altså!
Ingerid
Loggført

Estrid Heldager
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

Sv: Video om søk etter egg
« Svar #6 på: 13.04. 2009 21:45 »

Filmen er god...... men jeg kunne godt havde undværet musikken... den er lidt for larmende til min smag.

Loggført

Hege Hellesvik
Jr. Medlem

Innlegg: 29

Sv: Video om søk etter egg
« Svar #5 på: 13.04. 2009 20:56 »

Dette var utrolig gøy å se på:)
Utrolig flinke er dere
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Sv: Video om søk etter egg
« Svar #4 på: 13.04. 2009 16:24 »

Flinke Ingerid og Storm- kor flenk dokk e, å itj bare litt trening dette! :)
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Video om søk etter egg

Innlegg: 81

Hilsen fra Dagrunn og Arna

Loggført

Elin Strand

Sv: Video om søk etter egg

Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

« Svar #3 på: 12.04. 2009 12:32 »

For en flott påskehilsen!! Veldig bra. Så inspirerende å se. Hadde ei lite lundedame på fanget som fulgte
ivrig med filmen på skjermen ;-)
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Vofsi

Sv: Video om søk etter egg

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #2 på: 12.04. 2009 08:54 »

Må bare si at jeg er mektig imponert... Mye trening ligger bak der ja..
Beate

Loggført

bardmand
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Sv: Video om søk etter egg
« Svar #1 på: 11.04. 2009 14:10 »

Så utrolig dyktige dere er! Jeg må bare spørre: Det var vel et hardkokt egg dere trente med? ;-)
Loggført

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Video om søk etter egg
« på: 10.04. 2009 18:47 »

Tenkte å tipse om en video jeg har laget om innlæring og trening av søk etter egg med lundehund.
Den er å finne her: http://clickeragility.blogspot.com/2009/04/egg-search-instruction-video.html
Ingerid og Storm (som forøvrig ser ut til å klare seg bra etter fallet)

Loggført
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Vofsi

Sv: Værøy eller valper?

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #2 på: 11.05. 2009 14:19 »

Heisan.
Da er det klart, vi herfra kommer heller ikke på Værøytreffet.
Var på ultralyd i dag, og Edda og Odin venter 5 eller 6 valper, men dyrlegen klarte ikke si nøyaktig hvor
mange det var.
Men ønsker alle som skal dit en riktig fin tur,klem fra Beate..
Loggført

Hege Hellesvik

Sv: Værøy eller valper?

Jr. Medlem

Innlegg: 29

« Svar #1 på: 09.05. 2009 21:02 »

Det var jo trist å høre. Men skjønner jo godt valget da :)
Lykke til med valpingen så håper jeg vi møtes igjen snart.
Hilsen Hege og Milo
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Værøy eller valper?
« på: 09.05. 2009 16:44 »

Hei
Har jo veid for og imot på etterjulsvinteren, men nå er det helt klart!
Det vil ikke bli Værøy-tur på oss pga. håp om valper mellom NUCH og NV-08 Lundetuvans Odin Trollnype
og vår Frontpage Arna Atladottir i slutten av juni mnd :)
Men loddene på nettet er kjøpt og lotterigevinst til tombolaen står klar sjø!
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Værøy eller valper?

Lykke til med flotte Værøydager til alle dere som drar :)
Hilsen fra Dagrunn og Arna, Lensvika
Loggført

Sider: [1]
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Elin Strand

Sv: Lundehund treff i Troms 4.april- 09

Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

« Svar #2 på: 06.04. 2009 21:11 »

Så heldige dere er i Troms at folk har lyst og interesse av å stille opp på felles arrangementer.
Det er bra jobba av både arrangør Merete og ikke minst alle dere lundeeiere som stiller opp.
Da har dokker hatt gleden av å glede hverandre :-) Nyyyt det i laaange drag.
God påske fra Elin & co i Bodø
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Lundehund treff i Troms 4.april- 09
« Svar #1 på: 05.04. 2009 17:44 »

Heia
Måtte bare svare på dette--- :)
Her i Trøndelag og Lensvika har jeg allerede mottatt bilder fra Ann Elin og Steinar og fra treffet deres i
Malangen, og jeg synes også det er artig som oppdretter av Alva Skaldsdottir at treffet deres i nord
hadde så mange lundisa og eiere.
Flott at Alva,s to sønner Aiko og Ailo med eiere også var der. Sannelig har de vokst og blitt to flotte gutter
:)
Hilsen fra Dagrunn og Arna
Loggført

Vofsi

Sr. Medlem

Lundehund treff i Troms 4.april- 09
« på: 04.04. 2009 17:38 »

Innlegg: 97
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Lundehund treff i Troms 4.april- 09

Heisan..
I dag har vi hatt treff her i Troms, og det var utrolig flott å møte alle sammen igjen, pluss mange nye
mennesker og hunder. Og vi hadde rekordstort oppmøte i dag, med hele 17 lundehunder, det var virkelig
flott at så mange tok turen i dag. Spesielt fint synes jeg det var å se avkom fra mitt oppdrett, flott hunder
var de blitt alle sammen.
Det er tatt mange bilder, og regner med noen av de kommer på sidene etterhvert..
Treffet ble avholdt hos Merete og Oddbjørn, på "hytta" deres i Malangen, det var ett stort uteområde som
hundene fikk leke, og "boltre" seg på. Til og med værgudene var på vår side i dag, det var sol, og
temperaturen var behagelig.
Vi med dette takke Merete og Oddbjørn for at vi fikk komme dit i dag. Dere hadde ordnet det så koselig.
Mange hilsner Beate, Frøya, Edda, Dennis og Anton..
Loggført
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ida

Sv: Hamarområdet

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 28

« Svar #1 på: 16.03. 2009 20:25 »

Hei!!
Så morro at det er flere Hedmarkinger her!!
Jeg bor i Moelv og har Lundehunden Nauma som er 5 måneder gammel.
Vi vil gjerne treffe andre Lundehunder!
Mvh Ida & Nauma
Loggført

Stein Arne
Nybegynner
Innlegg: 1

Hamarområdet

« på: 16.03. 2009 12:34 »

Heisann, Lurer på om det er flere i Hamar området med lundehund, og om dere hadde vært interessert i å
møtes for å la hundene sosialisere litt, og selvfølgelig utveksle erfaringer?
Loggført
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Sv: Drar sånn i båndet på tur
« Svar #1 på: 03.03. 2009 17:30 »

Det finnes en måte som kanskje fungerer. Når du har tid til å trene med hunden, bruker du halsbånd og
vanlig kobbel. Når hunden skal få gå friere eller du ikke har tid å trene, kan du sette på den en sele, og
hvis du ønsker det en flexiline og da er det fritt fram. Det er jo en liten hund, så noe egentlig problem at
den drar er det vel neppe. Bare irriterende.
Det kan lønne seg å la den ta ut noe energi i selen, og så ta treningen i halsbånd på hjemveien når
hunden er roligere. Husk å belønne når den går fint. Og det er viktig å ta korte økter, ellers går den lei.
Lykke til.
Loggført

Marben

Nybegynner
Innlegg: 2

Drar sånn i båndet på tur
« på: 03.03. 2009 16:28 »

Jeg har en blanding av Lundehund og Chihuahua, han er 3,5 år. Forrige eier har latt dra i båndet på tur
uten å snakke til han. Jeg syntes ikke det er så hyggelig å gå på lengre turer når han er sånn. Jeg har
fått med meg at når han drar en vei så skal jeg gå motsatt vei, det er jo forsåvidt greit. Men noen ganger
så MÅ vi i en retning, som f.eks når vi henter barn på skolen eller skal på butikken o.l.
Setter veldig pris på svar :)
Loggført
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« Svar #1 på: 03.03. 2009 17:17 »

Det er ikke alle hunder som gir tydelig signal når de trenger å gå ut. Og noen lærer det aldri. Likevel kan
de fleste bli husrene, men da ligger det meste på eieren. Etter all sannsynlighet hadde hunden i sin tid et
signal, men daværende eier ga vel ingen akt på det, kanskje merket det ikke en gang, og da sluttet
selvsagt hunden å bruke det.
Når hunden har opparbeidet en vane med å gå på do inne, gjelder det å bryte denne vanen. Det gjør man
ved å håndtere problemet som om hunden var en liten valp. Ut mange ganger for dagen. Det kan være
en hjelp å føre en logg og notere tidspunktene når uheldene skjer.
Og så må en vise tålmodighet og bli ute til det blir resultat. Da skal hunden roses, i begynnelsen gjerne
belønnes med godbit også. Om tålmodigheten ikke rekker, at man går inn før hunden får gjort fra seg,
skjer det gjerne med en gang man kommer inn. Det nytter ikke å kjefte på hunden, ta den rolig ut, og
ros den om noe blir gjort ute.
Har hunden fått mye kjeft, eller andre mindre behagelige reaksjoner, vil den ofte vegre å gjøre fra seg når
man ser på, den gjemmer seg bort, derfor er det aldri lurt med reaksjoner. Det eneste man skal gjøre er
å ta den rolig ut, og gi den ros om den gjør fra seg ute. Så kan man gjerne sette ord på gjerningen, da
kan den etter hvert lære seg å tisse på komando, og det kan være en fordel.
Med en så voksen hund som din vil det kreve innsats, men oppgaven er slett ikke umulig, nytt sjansen nå
som det går mot vår og sommer, det er lettere da, i alle fall slipper man å fryse mens man venter. Lykke
til.
Loggført

Marben

Nybegynner
Innlegg: 2

Gjør fra seg inne

« på: 03.03. 2009 16:31 »

Forrige eier har vært veldig lat og latt han gjøre fra seg inne uten konsekvenser, så han sier ikke fra når
han må ut.
Vi går ofte ut med han, men alikevel gjør han fra seg inne.
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Gjør fra seg inne

Hva kan vi gjøre for å få han til å slutte med det og hvordan lære han å si fra når han vil ut?
Han er 3,5 og blanding av Lundehund og Chihuahua
Takk!
Loggført
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Sv: Pressemelding fra Norsk Lundehundklubb
« Svar #3 på: 21.02. 2009 09:55 »

Hei igjen
Jeg måtte bare fortelle at i dag tok lokalavisa "Tromsø" inn innlegget mitt, "Vi tar vare på et stykke Norsk
kulturarv."
Dessverre får jeg ikke til å legge det ved her, da filen er for stor.
Håper bare andre aviser tar dette inn, slik at det blir spredd i hele landet.
Med hilsen
Lundehundkontakten i Troms
og Værøykomite medlem
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Pressemelding fra Norsk Lundehundklubb
« Svar #2 på: 20.02. 2009 18:39 »

Heia og takk.
Denne gangen har jeg ikke sendt til Nye Troms. Vet at de er flinke til å ta inn hundestoff. Har prøvd meg
på andre aviser. Vet ikke når det kommer. Sendte ut alt i går utpå dagen.
Hilsen Merete
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Vofsi

Sr. Medlem

Sv: Pressemelding fra Norsk Lundehundklubb
« Svar #1 på: 20.02. 2009 11:39 »

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=270.0[19/02/2015 19:23:30]

Pressemelding fra Norsk Lundehundklubb
Innlegg: 97

Heisan..
Når kommer det? Har du fått med lokalavisa her inne? Nye Troms... De bruker være flinke til å ta inn stoff
om hund, ialefall har de gjort det de gangene jeg har sendt inn...
Du er flink...
Klem..
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Pressemelding fra Norsk Lundehundklubb
« på: 19.02. 2009 14:14 »

Heia alle sammen.
Jeg har idag sendt ut en slags pressemelding angående Værøytreffet til sommeren til 19 aviser i Nord,
Sør, Øst og Vest. Der forteller jeg litt om lundehunden, Norsk Lundehundklubb og Værøytreffet til
sommeren. La med bilde også.
Dersom noen aviser tar inn dette, og dere oppservange lundehundeiere skulle oppdage dette i avisa dere,
så vil jeg veldig gjerne ha tilbakemelding. Det er for å se hvilke aviser som tar inn slikt stoff, for
ettertiden. Send tilbakemelding til mereteevenseth@yahoo.no eller her på lundeforumet.
Mottoet mitt er "all reklame er god reklame"
Jeg elsker å sende inn bilder av lundehundene våre til aviser etc for å se om det blir trykt. Og i dag sto et
bilde i Nye Troms, der har vi hytta, og en dag ble det vist på lokal tv til Troms og Finnmark. Så dere ser
at det nytter å få inn litt reklame om rasen vår.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Pressemelding fra Norsk Lundehundklubb
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
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Certgalleri 2008

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:24
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 | Litt av hvert | Emne: Certgalleri
2008

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Certgalleri 2008 (Lest 778 ganger)

Anneli

Certgalleri 2008

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

« på: 15.02. 2009 14:19 »

Hej
Ni som har ställt ut i Sverige under 2008 och fått CERT/CACIB - skicka bild på era hundar i stort format till
mej om ni vill ha med dem i certgalleriet. Detta år har jag inte tid att leta i bland mina egna bilder då jag
har börjat studera på sidan om vad jag jobbar. Så den som skickar in bild får bild med, den som inte
skickar in bild ja den kommer att vara borta från certgalleriet. Jag har inte numer heller så mycket bilder
eftersom jag inte har varit ute på utställningar så mycket heller.
Så ner i mapparna nu och skicka bild på er hund till norsk.lundehund@gmail.com detta oavsett om du är
medlem i SLS eller inte utan det här handlar om resultatet.
Anneli
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Sider: [1]
« forrige neste »
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Månedens spørsmål?

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:25
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 | Litt av hvert | Emne: Månedens
spørsmål?

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
Estrid Heldager
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

Emne: Månedens spørsmål? (Lest 881 ganger)
Sv: Månedens spørsmål?
« Svar #3 på: 26.01. 2009 22:11 »

Hvad med lidt "statistik".... ( jeg har lagt mærke til at man kan svare en gang til næste gang man
kommer på siden, så os med flere hunde kan godt svare igen / for en ny hund)..... lidt af de spørgesmål
som man i "gamle dage" fik tilsendt på et spørgeskema med bladet af og til
*Hvilket bid har din hund
*Hvormange tæer indgår i støttefladen
*Har din hund deltaget i avl / plan om at den skal deltage når den alder nåes.
-Mødes din lundehund af og til med andre lundehunde... som den ikke bor sammen med i hverdagen....
ikke kun på udstillinger , lydighedsprøver o.l.
-Hvor gammel er din hund
-Hvilket antal syntes du er den perfekte lundehunde flok
-foretrækker du hanhunde / tæver / ønsker at have begge køn samtidigt
-Kan din lundehund gå uden snor...... det siger nok mere om ejeren end om hunden
-Hvad er din lundehund blevet forvekslet med.... ræv, blanding, andre spidshunde racer, voksen hund
forvekslet med en hvalp pga. poternes størrelse
-hvordan bor din lundehund..... fx. hus i byen, på landet , rækkehus, lejlighed,værelse, hundegård
-Hvor langt måtte du rejse for at købe din lundehundehvalp
-Hvor er din lundehund når I kører i bil.... fx. kører aldrig bil, ligger løs, sidder i sikkerhedssele, er i bur

Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: Månedens spørsmål?
« Svar #2 på: 26.01. 2009 13:30 »

Hei. Hva med å finne ut av hva folk "bruker" lunden(e) sin(e) til; agility, dresur, utstilling, tur, jakthund,
sporhund, osv.
Hilsen Torild
Loggført

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=267.0[19/02/2015 19:23:57]

Månedens spørsmål?

Vofsi

Sv: Månedens spørsmål?

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #1 på: 25.01. 2009 20:45 »

1) Hvem er søtest i landet her?
2) Hvilken rase synes vi mest om?

Da vil vel alle svare positivt om sine firbeinte.. Hehehe....
3) Eller, hvordan er lundehunden som turvenn?
Bare noen forslag..
Beate

Loggført

MagnusEnger

Månedens spørsmål?

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« på: 25.01. 2009 19:01 »

Hei!
Har du forslag til hva som kan være "månedens spørsmål" på forsiden? Kom med forslag!
Husk at svarene på spørsmålene ikke bør risikere å stille lundehunden i et dårlig lys. Jeg vurderte feks å
spørre om "hva synes lundehundene dine om fyrverkeri", men så slo det meg at det ville være dårlig
reklame om alle svarte at de var livredd for det...
Vennlig hilsen
Magnus
Loggført
Hjemmeside - Bilder

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Månedens spørsmål?
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av hvert
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Lundehund og klikkertrening

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:25
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 | Litt av hvert | Emne: Lundehund og
klikkertrening

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: Lundehund og klikkertrening (Lest 907 ganger)

ida

Sv: Lundehund og klikkertrening

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 28

« Svar #4 på: 11.01. 2009 22:01 »

Nauma er virkelig lærevillig, når godbiter og klikker er i nærheten møter hun opp og setter seg og ser på
meg så pent un bare kan! Hittil har vi trent mest på kontakt, sitt, ligg, være-rolig-sammen-med-Embla
(da får begge to godbit når jeg klikker) og komme-til-meg og være-i-næreheten-av-meg når vi går tur i
skogen. Har meldt oss på Canis valpekurs som begynner om noen uker. Gleder meg virkelig til det! Skal
bli morro å lære mer om klikker-prinsippet.

Loggført

Vofsi

Sv: Lundehund og klikkertrening

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #3 på: 13.12. 2008 11:11 »

Jeg trente min første lundehund, Frøya med klikker. Da lærte hun først kontakt, sitt, dekk, og kom med
klikker. Hun lærte og å legge seg ned, få godbiten på labbene sine, vente til jeg sa "ver så god", alt er
klikkertrent. Hun er veldig oppmerksom når vi klikkertrener, så jeg tror klikker og lundehund er en
utmerked kombinasjon.
Lykke til.
Loggført

Gunn Tove

Sv: Lundehund og klikkertrening

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #2 på: 13.12. 2008 01:46 »

Hei
Jeg har brukt klikker en del (uten å drive ren klikkertrening), og syns det fungerer veldig godt på mine
lundehunder. Spesielt ved innlæring av nye ting som krever god timing, f.eks. triks, agilityhindre osv, og
som Gerd nevner shaping av adferder.

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=259.0[19/02/2015 19:24:10]

Lundehund og klikkertrening

Selv og det kan gå lenge mellom hver gang jeg bruker klikkeren, vet de akkurat hva det betyr, og det
virker som om de blir ekstra motivert av det.
Håper vi får høre hvordan det går med dere. Lykke til!

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

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Sv: Lundehund og klikkertrening
« Svar #1 på: 12.12. 2008 21:25 »

Klikkertrening passer fint til lundehund. Det egner seg særlig om du vil shape triks, gå pent i bånd, og å ta
kontakt med fremmede, om hunden skulle være litt skeptisk i utgangspunktet. Også bra til
utstillingstrening.
Lundehundene reagerer så kjapt, i alle fall de unge, at det er vanskelig å time belønning annet enn med
klikker. Siden går det fint å erstatte klikket med bra, som passer bedre i en del situasjoner.
Lykke til. Husk kort-korte økter med en lundehund, ellers går den lei.
Vennlig hilsen
Gerd
Loggført

ida

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 28

Lundehund og klikkertrening
« på: 12.12. 2008 20:16 »

Jeg lurer på om det er noen som klikkertrener sine Lundehunder?
Jeg har klikkertrent en del med min eldste hund (RR'en), og jeg har nå nettopp begynt med min lille
lunde. Driver å lærer inn klikkeren foreløpig, men hun virker veldig smart, og er skikkelig på hugget så
snart hun hører godbitposen. Morro å høre hva slags erfaring andre har med klikker.

Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Lundehund og klikkertrening
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Lundehund og klikkertrening
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Venter også på valp..

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:25
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 | Litt av hvert | Emne: Venter også på
valp..

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: Venter også på valp.. (Lest 1614 ganger)

Ann E

Sv: Venter også på valp..

Nybegynner
Innlegg: 13

« Svar #9 på: 11.01. 2009 13:48 »

Sitat fra: Merete Evenseth på 07.01. 2009 10:02
Siden du er så flink å ta bilder, og gjerne liker det, så må jeg tipse deg om "galleriet" her på lundehund siden, og så kan du lage deg
profil på Flickr- Photo Sharing og dermed dele bildene med alle oss som er der, og vi kan komentere bildene. Man kan sende bildene fra
Flickr og rett til Lundehund galleriet, så blir de vist der ca neste dag. Det er gøy, men kanskje du har profil der allerede?

Jeg er ikke så flink til å ta bra bilder men jeg har en oppdretter som er det. Det er hun som har tatt det
fine bildet av Felix :-D
Hun har et Flickr-album...
Om jeg får til mange bra bilder i fremtiden så skal jeg ordne en profil ;-)
Loggført
Mvh. Ann E.

MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

Sv: Venter også på valp..
« Svar #8 på: 08.01. 2009 09:51 »

Takk for at du reklamerer for Galleriet, Merethe! Info om hvordan man legger ut bilder der finnes her:
http://lundehund.no/galleri/del-dine-bilder

Loggført
Hjemmeside - Bilder

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Sv: Venter også på valp..
« Svar #7 på: 07.01. 2009 10:02 »

Heia det er så artig å se at det er flere som er "litt tussete" når det gjelder lundehundene sine. Vi er så

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=247.0[19/02/2015 19:24:28]

Venter også på valp..
Innlegg: 79

stolte at vi vil vise de fram hundene våre hele tiden. Siden du er så flink å ta bilder, og gjerne liker det,
så må jeg tipse deg om "galleriet" her på lundehund siden, og så kan du lage deg profil på Flickr- Photo
Sharing og dermed dele bildene med alle oss som er der, og vi kan komentere bildene. Man kan sende
bildene fra Flickr og rett til Lundehund galleriet, så blir de vist der ca neste dag. Det er gøy, men kanskje
du har profil der allerede?
Magnus Enger, som er vevsjef, for nettsiden, har laget ei bruksanvisning hvordan man ordner seg profil
der. Den var veldig grei og lettfattelig. Den ligger en plass på nettsiden. Håper riktig mange blir med å
dele bildene sine med hele verden, og jeg vil gjerne være "Contacht", da er det lettere å finne bildene
dine. Jeg bruker profilnavnet mereteevenseth.
Da ses vi på nett!!!!!
Hilsen fra Tromsø by i sne storm.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Ann E

Sv: Venter også på valp..

Nybegynner
Innlegg: 13

« Svar #6 på: 05.01. 2009 16:07 »

Jeg er så stolt over lille Felix at jeg må vise hvor fin han er, snart 4 mnd. gammel :-D

Loggført
Mvh. Ann E.

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: Venter også på valp..
« Svar #5 på: 25.11. 2008 13:30 »

Hei Ann E.
Gratulerer med å ha fått nurket hjem! Så fine billeder; likte spesielt det med Zeke og Felix i samme
"seng"! Fantastisk at en voksen hanhund syns det er ok, dere er heldige. Jeg har opplevd at når valpene
prøver på det hjemme, forsvinner hanhunden en annen plass. Tror ikke helt de vet hvordan disse
nurkene skal behandles! Så da er det beste å foreta en liten unnamanøver! :)
Varm hilsen fra Torild
Loggført

Ann E

Nybegynner

Sv: Venter også på valp..
« Svar #4 på: 25.11. 2008 11:09 »

Innlegg: 13
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Venter også på valp..

Jeg må fortelle at Felix har flytta inn og det er utrolig göy og interessant med en liten valp i huset.
Utviklingen går så fort og "hagen" vår (en liten gressplett på noen kvm) som virket så stor de förste 2
dagene er nå alt for liten!
Nå er det en tur i skogen som skal til for at Felix skal få utforske nye deler av verden. (Bare kortere turer
og "valpeveska" er med!)
Det har gått greit med "storebror" Zeke også... Zeke er nesten for snill og lar Felix gå litt for langt, når
han endelig sier i fra så blir det et höyt bjeff så både han selv og Felix blir skremte og stille....noen
sekunder.
Zeke har begynt å läre sig å knurre litt lavt når Felix kommer for närme og det gir god effekt, Felix er
veloppdratt av mor og "tante".
På söndag fikk vi besök av oppdretter og hun hadde med mor og söster til Felix, det var så göy å se
hvordan han reagerte. Han var så töff og frampå og ville vise de andre sitt nye hjem ;-)
Förste kvelden, Felix ville pröve Zekes seng:

Ut på tur, aldri sur:

Besök av söster Iris (Felix til venstre):

Foto:SK
Bilde fra i går, snöen kom loddrett:

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=247.0[19/02/2015 19:24:28]

Venter også på valp..

Loggført
Mvh. Ann E.

Ann E

Sv: Venter også på valp..

Nybegynner
Innlegg: 13

« Svar #3 på: 01.11. 2008 18:31 »

Takk takk :-D
Jeg syns det er bra for alle parter med noen besök...det blir kanskje lettere for Felix også om han har
mött oss et par ganger för flytten?
Loggført
Mvh. Ann E.

SkollFreke

Sv: Venter også på valp..

Nybegynner
Innlegg: 7

« Svar #2 på: 01.11. 2008 11:01 »

Gratulerar! Vilken tur du har så nära och kan åka och titta på valpen fler gånger. Annars är man ju så
beroende på att få foton av uppfödaren. Men det ska ju inte vara några problem i dessa internet- och
emailtider. Får man inte det, så är det bara att leta vidare.
mvh / Mary
Loggført

Geira

Sv: Venter også på valp..

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #1 på: 31.10. 2008 22:29 »

Nydelige bilder!! Gratulerer med snart ny valp.
Forbered doke på en ny sjef i huset etterkvart. Det er min erfaring. Geira er min eneste hund under 40
kilo her i huset :-) - Av tre...
Det er så lettvint med liten hund. Gled doke!!
(bortsett for bjeffinga då...-ellers perfekt)
Eva
Loggført

Ann E

Nybegynner

Venter også på valp..
« på: 31.10. 2008 20:15 »
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Venter også på valp..
Innlegg: 13

På söndag skal vi på vårt andre besök til Kennel Boromir i Sverige (vi bor like utenfor Stockholm så vi har
bare ca. 45 min. til Kennel Boromir :-P).
Boromir Felix Frosfaxe "Felix" flytter hjem til oss den 15. november....bare to uker til i morgen :-)
Felix blir vår förste hund av rasen och den förste hunden vår som veier under 20 kg. Han vi har nå er av
rasen Malinois og veier 35 kg. Håper han blir glad for en "lillebror"...
Jeg trenger vel ikke fortelle at vi gleder oss utrolig mye, jeg har satt opp gjerde i hagen og kjöpt
"kompostgrinder" for å "babysikre" huset. Eldste dattera har laget en matskål på keramikkurs som skal
brennes og glaseres.
Bur til bilen er også på plass!
Nå er det bare Felix som mangler!!
Se så fin han er:

Bildene er lånt av oppdretter.

Loggført
Mvh. Ann E.
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Natt (Lest 893 ganger)

Cocos

Sv: Natt

Nybegynner
Innlegg: 9

« Svar #5 på: 02.12. 2008 10:30 »

Heia dere to.
Jo takk dagene her er også litt aktive............. Vi har fått ny regjering i hus............ Jammen glad at jeg
tok ut en uke med ferie...
Natt er også tøff, hun er fryktløs og målbevisst. Hun er litt i modigste laget egentlig, har hun sett en ting
en gang så er den kjent og dermed ufarlig. Ute er det litt skummet, synes hun går litt langt bort fra meg
på egen labb, til at hun er så ung. Vi har gjerde rundt hele tomta, men hun finner seg smutthull og som
du så er vegen veldig nærme.
Jeg er helt sikker på at hun kan navnet sitt, hun kan "kom" og "gå ned" og "mat". Så driver vi å lærer hva
å tisse er og hvor det helst skal skje, vi prøver også på å lære hva "hent" og "finn" er for noe rart.
Ellers så er hun tillittsfull og glad i folk. Liker godt å sove i fanget. Hun er blitt litt flinkere til å aktivisere
seg selv. Veide på 9-ukersdagen 2,3kg.
Natt og Rita
Loggført

ida

Sv: Natt

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 28

« Svar #4 på: 01.12. 2008 16:33 »

Hei!
Er alt bra med Natt og matmor?
Hos oss har det vært noen aktive dager, synes Nauma er utrolig tøff liten krabat.
Hilsen søster Nauma og Ida
Loggført

Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

Sv: Natt

« Svar #3 på: 27.11. 2008 18:18 »

Så kjekt! Sikkert veldig fint med valp huset!
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Natt

Eva og Geira
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: Natt

« Svar #2 på: 26.11. 2008 11:27 »

Oj så kjekt. Gratulerer med lille Natt!! Så spennende navn!
Stor hilsen fra Torild og gjengen!
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Natt

« Svar #1 på: 26.11. 2008 08:04 »

HEIA FRA LENSVIKA- OG GRATULERE MED LILLE NATT- OG LØKKE TE FRAMOVER :)
Hilsen fra Dagrunn og Arna, Vollakloa

Loggført

Cocos

Nybegynner
Innlegg: 9

Natt

« på: 25.11. 2008 19:30 »

NÅ ER NATT LIVESDOTTER ENDELIG HJEMME.

Loggført

Sider: [1]
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Julemøte på Øysand (Lest 463 ganger)

Siri

Julemøte på Øysand

Nybegynner

« på: 25.11. 2008 20:39 »

Innlegg: 15

Også i år vil NLK avd. Trøndelag invitere medlemmene til en førjulssamling.
Vi gjør det som vanlig til et familiemøte. Enhver tar med mat og drikke, og utlodningsgevinster mottas
med takk.
Møtet begynner kl. 13.00, 30.november, dvs. 1. søndag i advent.
Det går an å ta en luftetur med hundene i nærområdet, og da kan de som ønsker å delta på det møte opp
kl 12.
Og huset, det er det samme lokalet der middagen etter NLK’s spesialutstilling i juni på Øysand ble
arrangert. Det vil si at vi kjører vegen mot Orkanger, tar av til høyre ved et kryss hvor det vil være
markert avkjøring. Vegen går langs hovedvegen. Vi følger den til ny markering vises.De som kommer fra
Orkanger, tar av ved avkjøringa til Øysand og følger vegen i motsatt retning.
Vi ønsker dere velkommen til julemøtet 2008.

Loggført
Siri og Teela
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Sider: [1]
Skrevet av
Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

Emne: Skrive til Lundehund-nytts julenummer, annonsere eller bidra med fine bilder? (Lest 481 ganger)
Skrive til Lundehund-nytts julenummer, annonsere eller bidra med fine bilder?
« på: 10.11. 2008 17:43 »

Hei alle lundehundvenner
Skrive til Lunde-hundnytt
Vil bare minne dere om at dere er hjertelig velkommen til å skrive for Lundhundnytt. Alle bidrag mottas
med takk :-) Deadline er førstkommende lørdag 15.november, men dere kan gjerne få søndagen til å
produsere noe også ;-)
Juleannonse
Husk å lage en julehilsen til andre lundehundvenner : sett inn en juleannonse! For medlemmer koster det
500,- for helside og 250,- for halvside. Er du ikke medlem koster det 1000,- for helside og 500,- for
halvside. Dette blir fargeannonser da hele julenummeret blir i farger.
Har du fine bilder vi kan bruke? Gjerne vinterbilder? Send dem inn! Sender du oss fysiske bilder returnerer
vi dem selvfølgelig (husk returadresse).
Alle bidrag, både skriverier og annonser sendes til redaksjon@lundhund.no eller fysisk til:
Lundehund-nytt
v/Elin Strand
Svarthammarvn. 63
8015 Bodø
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: NKKs oppdretterskole (Lest 673 ganger)

MagnusEnger

Sv: NKKs oppdretterskole

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« Svar #2 på: 07.11. 2008 17:11 »

Og vi kan glede oss til 2012, når kursene kommer til Nordland! ;-)

Loggført
Hjemmeside - Bilder

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: NKKs oppdretterskole
« Svar #1 på: 03.11. 2008 09:32 »

Veldig bra Gunn Tove at du reklamerer for dette kurset. Jeg har for lenge siden merket meg at det
kommer til Troms til våren 2009, og det gleder jeg meg til. Enda mer nå når du sier at det var bra, og at
man må være tidlig ute å melde på.

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

Gunn Tove

NKKs oppdretterskole

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 02.11. 2008 23:09 »

Hei
Har nettopp kommet hjem fra en kurshelg der NKKs oppdretterskole sto på programmet.
Vil anbefale alle nye, gamle og potensielle oppdrettere og andre interesserte å melde seg på disse
kursene. De skal holdes i alle NKKs regioner og ble denne helgen holdt av NKK region Trøndelag.
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NKKs oppdretterskole

MEN: dette kurset ble i alle fall i Trøndelag fullt før påmeldingsfristen var ute, så vær tidlig ute med
påmeldinger!
Info finnes på www.nkk.no - søk etter oppdretterskolen.
Noen direktelinker:
Program for kurs1
http://www.nkk.no/nkk/public/getAttachment?ATTACHMENT_ID=3554&ARTICLE_ID=3380
Informasjon om kurset og oversikt over ca datoer for de forskjellige regionene
http://www.nkk.no/nkk/public/getAttachment?ATTACHMENT_ID=3379&ARTICLE_ID=1335
http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=1335
http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=3380

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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Sider: [1]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: Lundehund vist på Kynologikurs i Tromsø (Lest 655 ganger)
Sv: Lundehund vist på Kynologikurs i Tromsø
« Svar #1 på: 03.11. 2008 22:48 »

Hei Merethe. Så flott at du stillte opp. Per er en gøy dommer å stille for. Han startet som fuglehunddommer, både utstilling og jakt. Har stillt gordon og spinoner for ham mange ganger. Han dømmer som
regel "åpent", dvs at han forteller eier og publikum hva/hvordan han dømmer. I tillegg har han et
fantastisk humør, og det er som regel ingen som går sure ut av ringen hans. Det er mulig at han ikke
"liker" hunden, men han har en fin måte å si det på. Åja; han kan det han driver på med også!!!!
Stor hilsen fra Torild
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Lundehund vist på Kynologikurs i Tromsø
« på: 03.11. 2008 09:45 »

Jeg fikk en forespørsmål fra leder i Tromsø Hundeklubb om jeg kunne komme med lundehunden vår, for å
vise henne frem for kursdeltakerne. Kynologi er vel læren om hund, kort sagt (trur æ) , og fremtidige
dommere må ha et slik kurs. Vi var en av 8 hunderaser som skulle bli bedømt av kursdeltakerne. De
skulle lære seg å beskrive hunden, utenom rasebeskrivelse. Dette foregikk ute i pessvær, så Frøya likte
seg overhode ikke, og heller ikke de andre hundene.
Etter ute seansen gikk vi inn i varmen, og der fortalt kursleder Per- Harald Nymark, som selv er dommer
for rasen, historien til lundehunden, og Frøya sto på bordet som hun aldri har gjort før, og ble beskrevet
og vist bevegeligheten i nakke og skuldre. Veldig artig å bli tatt med, og Per Harald Ystmark sa at
Lundehunden var begynt å bli en meget populær rase. Kursdeltakerne var meget lydhøre, og jeg svarte
på spørsmål så godt som jeg kunne. Kunne godt tenkt meg å stilt for han, for han sa at Frøya var et flott
eksemplar av rasen...........
« Siste redigering: 03.11. 2008 15:48 av Merete Evenseth »
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine
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Sider: [1]
Skrevet av
Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Emne: Transportbur (Lest 593 ganger)
Sv: Transportbur

« Svar #1 på: 31.10. 2008 21:18 »

Om du tenker å ha hunden med deg i kabinen på fly, må du anskaffe en bag som er laget spesielt for
dette bruk. Den skal være vanntett i bunnen, kunne lukkes med glidelås og likevel ha ventilasjon på
toppen. Større dyrebutikker har disse.
Om du tenker på hund i bagasjen, er det annet slags bur du trenger. Men med en lundetispe bør det ikke
være behov for å sende den i lasterummet, den blir ikke større enn at man får lov å ha den med seg i
kabinen. Plass må bestilles i god tid, og ikke alle fly tillater hunder i kabinen.
Loggført

ida

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 28

Transportbur

« på: 31.10. 2008 20:35 »

Jeg lurer på om jeg må gå til anskaffelse av et transportbur til min kommende Lundehund. Jeg har bur til
bilen, men tenker det kan være kjekt å ha et mindre bur som går an å ta med seg ved behov, og buret
bør da også være godkjent til bruk i fly. Er det noen som har tips til bur? Og hvilken størrelse må jeg ha?
Det må være plasst til en voksen Lunde-tispe.
Ser det er mange som bruker sånne "tøy-bur" på utstillinger o.l. Men de kan vel ikke brukes i fly?
Har noen av dere erfaring med å ta med hund på tog og fly? Hvordan er reglende for det?
« Siste redigering: 31.10. 2008 20:40 av ida »

Loggført

Sider: [1]
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Advarsel : Swiffer fugtige rengøringsklude. (Lest 852 ganger)

Geira

Fra norsk grosser schweizer forum ang -Swiffer fugtige rengøringsklude.

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #1 på: 09.10. 2008 23:33 »

Hei mottok denne i dag:
Hei!
Videresendte advarselen til "alle" og så viser det seg at jeg har gått fem
på..... igjen. Beklager så mye! Men bedre føre var allikevel... Det er jo
mye i vår hverdag som ikke er sunt for firbente.
Tipset om å bruke blindkopi er uansett et godt tips som alle burde bruke.
:-)
Lisbet.
Subject: Swiffer-advarselen er HUMBUG!
Hei!
Det er flere som nå videresender en mail om at et bestemt Swifferprodukt kan
være giftig for hunder - det er en hoax-mail som har versert i noen år, den
er bare tull og tøys, og det finnes ingen bevis for at det er sant.
Se for eksempel
http://www.snopes. com/critters/ crusader/ swiffer.asp
og
http://homemadesimp le.custhelp. com/cgi-bin/ homemadesimple. cfg/php/enduser/ std_adp.php?
p_sid=wjh4k_ ah&p_lva= &p_faqid= 4447&p_created= 1083607474& p_sp=cF9zcmNoPSZ
wX2dyaWRzb3J0PSZ wX3Jvd19jbnQ9MTA 0JnBfcHJvZF9sdmw xPTE4JnBfcGFnZT0 x&p_li=
og
http://www.hoax- slayer.com/ swiffer-pet- death.html
Slike hoax produseres av ulike grunner - det kan være noen som har noe imot
Swiffer, det kan være noen som har lite å gjøre, det kan være noen som har
overdimensjonert en historie de har hørt - men ofte lages slike hoax av
"internettforbryter e" for å skape en mulighet til å samle inn epostadresser,
som kan brukes til å sende spam. En person sender denne mailen til 20
personer, disse videresender mailen til 20 nye personer, og slik akkumuleres
en rekke epostadresser i mailen, som "støvsugere" finner for å sende spam og
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Advarsel : Swiffer fugtige rengøringsklude.

andre ting vi ikke ønsker i innboksen.
Et godt tips ved utsending av epost til flere mottagere, med mindre det er
nødvendig for dem å benytte "svar alle"-funksjonen, er å sette
epostadressene i blind carbon copy-feltet - slik blir epostadressene
usynlige for mottagerne, og det blir færre adresser for "støvsugerne" å
finne. (Dessverre har jeg ingen BCC-funksjon på min webmail, en seriøs brist
hos min epostleverandø r!)
Vær også kritisk til slike fantastiske mailer som kommer, noen kjappe
google-søk kan lett avgjøre om mailinnholdet er reelt eller ei. Et
kjennetegn ved hoax' er at innholdet er så viktig og avgjørende at de bør
videresendes fortest mulig til flest mulig - vi vil jo hjelpe våre venner
med å redde deres hunder fra farlige vaskemidler? Derfor dobbeltsjekker vi
ikke, for å se at advarselen er humbug.
Fint om denne mailen - ironisk nok - videresendes til de som har fått
advarselen, så vi kanskje kan få stoppet hoax'en.
Vennlig hilsen
Stine Bøe
------------ --------- --------- --------- --------- --------- -

Loggført

Estrid Heldager

Advarsel : Swiffer fugtige rengøringsklude.

Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

« på: 08.10. 2008 09:35 »

Jeg har fundet denne advarsel på et dansk forum, men da det omtalte er sket et andet sted i verden end
Danmark, så er det nok relevant at advare i hele verden.
--------------------------------------Vi har modtaget en mail fra en af vores hvalpekøbere i udlandet angående produktet Swiffer fugtige
rengøringsklude.
Foreløbig er 1 hund og 2 katte (fra forskellige hjem) døde efter at de har slikket på gulve, der var vasket
med disse klude.
Der blev taget biopsier fra deres lever, som var meget forgiftet og medtaget. Ved henvendelse til
producenten (fra dyrlægernes side) viser det sig, at væsken i kludene indeholder kølervæske, som jo er
meget giftigt både for dyr og børn.
Så lad være med at bruge kludene fra Swiffer, hvis du holder af dine dyr.
Håber I vil være med til at udbrede denne viden.
Normalt sender vi ikke ”masse-mails” ud, men vi mener dette er vigtigt at få udbredt. Så fortæl dine
dyrevenner
om sagen.
mvh
Windwood Golden Retrievers
-----------------------------------------------------mvh Estrid
Loggført
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DAP- spray + Åksjuk?

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:32
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 | Litt av hvert | Emne: DAP- spray +
Åksjuk?

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: DAP- spray + Åksjuk? (Lest 807 ganger)

Vofsi

Sv: DAP- spray + Åksjuk?

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #2 på: 24.09. 2008 00:14 »

Heisan, her har vi oppdrettere mye å jobbe med.. Mine valper er med på mange kjøreturer før de forlater
hjemmet her. Har de med rundt omkring, sammen med sine mødre. Jeg starter i ca 3 ukersalder med
bilturer, så de lærer tidlig at bilturer er koselig, og ikke farlig..
Så tidlig sosialisering er viktig, da får man trygge valper..
Medisinene du snakker om vet jeg ikke noe om.. Lykke til med ferie, og kjøringen..
Mvh Beate..
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: DAP- spray + Åksjuk?
« Svar #1 på: 23.09. 2008 22:29 »

Heia jeg vet ingen ting om sprayen eller medesinene du snakker om, men bilkjøringen hørtes kjent ut. Jeg
tror rett og slett at vi er for lite flinke til å ta hundene våre med på små turer, feks til butikken eller en tur
til byen etc. Vår Frøya likte ikke å kjøre bil og det var et forferdelig bråk når vi skulle noen plasser. Og da
kjørte vi som oftest litt lang. 2-3 timer til hytta.
Men etter at vi begynte å ta ho med på helt korte turer, flere ganger i uken, bare for å trene på bilkjøring,
ble hun bedre. Og i sommer da vi kjørte fra Tromsø til Trondheim på spesial utstilling, ble hun kurert.
Nå er det veldig lite lyd, og hun hopper til og med inn i bilen sin selv. Og vi bruker bur.
Lykke til
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Jimmy

DAP- spray + Åksjuk?
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DAP- spray + Åksjuk?
Nybegynner
Innlegg: 12

« på: 23.09. 2008 20:32 »

Vår hund har stark separationsångest och får panik av att stængas in och vara ensam.
Vi fick 2 val av veterinær. Det ena var medicinering i 3 månader mot separationsångest och det andra var
Dap-spray. Vi valde att prøva sprayen då medicinering i 3 månader kændes lite væl starkt.
Ær det någon som sjælv har erfarenhet av denna spray eller medicinen mot separationsångest?
Vi har trænat massor med han utan några større resultat och att vara i bur ær helt oakseptabelt (från
hans sida). Han bryr sig inte om leksaker eller godis nær han ær intstængd.
Han ær nu lite øver 7 månader och fortfarande valpig. Kan det vara det och att det møjligtvis blir bættre
ju ældre han blir.
Man blir ju lite rædd eftersom lundehund lætt får IL vid stress.
Ett annat litet problem ær bilkørning. Han verkar helt enkelt fartrædd. oftast nær vi åker bil ær det ett
vældans liv på honom nær vi åker hemifrån, men på tillbakavægen ær han oftast lugn. Fick några
tabletter av veterinæren som heter CALMIVET som ska roa honom.
Någon som prøvat det på lundehund?
Vi ska næmligen åka ca 150 mil hem till sverige på ferie næsta vecka och ær lite oroliga før hur det ska
gå.
Tacksam før svar!
Mvh// Jimmy
Loggført
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Lundehund treff..

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:32
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 | Litt av hvert | Emne: Lundehund
treff..

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
MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

Emne: Lundehund treff.. (Lest 812 ganger)
Sv: Lundehund treff..

« Svar #3 på: 22.09. 2008 06:36 »

Det hørtes koselig ut! Hvis noen har bilder de vil dele med oss som ikke kunne være til stede, så send
dem til bilder@lundehund.no eller følg oppskriften her: http://lundehund.no/galleri/del-dine-bilder ;-)

Loggført
Hjemmeside - Bilder

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Lundehund treff..

« Svar #2 på: 21.09. 2008 21:35 »

Hei igjen alle Tromsværinger som var på treff i Balsfjorden.
Vil med dette takke Beate og Reidar for at dere laget i stand et treff for oss, og spesielt artig var at "snart"
nye lundehundeiere var tilstede. En av valpene til Beate skal nemmelig til Storeng på 9046 Oteren, og de
kom og var ilag med oss. Veldig bra.
Vår Frøya var iallefall helt utslitt og har bare ligget å slumret i buret sitt i ettermiddag.
Hilsen Merete Evenseth
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Sv: Lundehund treff..

« Svar #1 på: 21.09. 2008 19:53 »

Da var lundehund treffet vårt over for denne gang.. Det var 18 tobeinte, og 13 firbeinte på treffet. Jeg og
Reidar hadde satt opp telt, stoler og griller, og det så ut som om folk kosa seg.. Vi hadde nydelig vær, og
god temperatur. Hundene fikk springe løse inne på inngjærdet område, også var det satt opp en del
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Lundehund treff..

agility utstyr, så de som villle fikk prøve seg. Og etter hva jeg så, så var flere av hundene over mønet, og
gjennom pølsa;-)) Flinke lundisene..
Tok masse bilder, så nå skal jeg kose med med de og alle inntrykk man får etter ett slikt treff. Var bare
såååå kos å se dere allesammen..
Ser frem mot å treffe alle på neste treff.
Klem fra Beate
Loggført

Vofsi

Lundehund treff..

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« på: 16.09. 2008 09:01 »

Heisan alle lundeeiere i nord...
Søndag den 21.09.08 blir det lundehund treff i Balsfjord. Treffet finner sted på Hundesletta på
Nordkjosbotn, alle som vil er hjertelig velkommen, det starter klokken 12.00. Det vil bli merket fra
Nordkjosbotn.
Ta med noe å grille, så blir det satt opp telt, og vi ordner bål.
HUSK: Bæsjeposer.
Håper på å se mange eiere, og firbeinte her hos oss i Balsfjorden.
Mvh Beate..
Loggført
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Norsk Lundehund Klubb
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Alltid

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

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Lundehund på
rypejakt?

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
Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Emne: Lundehund på rypejakt? (Lest 916 ganger)
Sv: Lundehund på rypejakt?
« Svar #3 på: 12.09. 2008 22:38 »

Jakt!
Jo, det stemmer som Elin fortalte, vår Frøy Av Vinterskogen var med matfar på elgjakt mange ganger. Ho
var med og satt på post, strøyet og var gjev lik en elghund når elgen var skutt og fangsten låg på marka.
På mange av våre markaturer, jagde ho opp storfugl og andre fugler. Nå har Arna begynt å ta opp
bestemora,s arv, med mange markaturer der vi er bevist på at ho får lukte på ferske spor. Har prøvd seg
på spor heime i hagen, med en hjortefot som lokkemiddel! Vi skal også på sporkurs i slutten av måneden,
og matfar har nok tenkt å invitere ho med på jakt etterhvert, forstår jeg..
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: Lundehund på rypejakt?
« Svar #2 på: 12.09. 2008 09:19 »

Hei. Jeg vil da gjerne ha et eksemplar av det billedet!
Jeg har alltid hatt fuglehunder samtidig som jeg har hatt lunder, og de har vært med på trening. Skirne,
min første lundegutt, var alltid med på trening av disse. Han fant faktisk flere orrfugler på egenhånd som
han fikk på vingene etter en meget kort stand, og han var en ganske flink tre-skjeller. Det vil si at han
gjødde på de orrfuglene som satt i trærne, slik at de lettet. De andre som har kommet senere har også
funnet/markert fugl, men ikke som Skirne. Han var aldri med på jakt, men....
Det ser ut som om de lærer i den skolen de går....
Hilsen fra Torild
Loggført

Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

Sv: Lundehund på rypejakt?
« Svar #1 på: 11.09. 2008 22:49 »

Nei, har nettopp fått ett eksemplar av kalenderbildet. Det er nyyydelig. Har sett mange bilder av han, men
aldri dette. En aldri så liten konfekt for oss lundefolk :-) Tenkte jeg skulle prøve å scanne det på stor
scanner før jeg rammer det inn. Si ifra om noen vil ha det tilsendt på e-post. Synd at det ikke går an å
gjengi det i Lundehundnytt eller noen internettside pga opphavsrett :-(
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Lundehund på rypejakt?

Er det forresten andre som har beretninger om lundehunder som er/har vært med på jakt? Vet jeg har
sett ett bilde av Dagrunns Frøy på elgjakt :-)
Har dere lyst å dele enn jaktfortelling med lundehund med oss så skriv til redaksjon@lundehund.no
Mvh Elin
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Drevja

Nybegynner
Innlegg: 4

Lundehund på rypejakt?
« på: 09.09. 2008 19:31 »

Har oppdaget et spesielt bilde på en kalender med fotos av Kåre Kivijärvi. Kalenderen er gitt ut av
Sparebank 1, Nord-Norge. September måned er illustrert med et bilde av en rypejeger på 16 år og
tilsynelatende en lundehund som er sammen med ham. Det synes dessverre ingen av ekstratærne og
bildet er i svart-hvitt og er første gang utgitt i 1961. Noen som vet noe om dette?
Loggført
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Sikring av hund i bil
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Alltid
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Logg inn
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0 medlemmer og 1 gjest leser dette
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Sikring av hund i bil (Lest 884 ganger)

Gunn Tove

Sikring av hund i bil

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 03.09. 2008 22:29 »

Estrid Heldager har lagt ut denne linken på et annet forum:
http://www.adac.de/adactv/test_technik/Tiertransporte.asp?
ComponentID=213764&SourcePageID=213582
En tankevekker i forhold til hvordan vi sikrer våre firbente venner under kjøreturen.
« Siste redigering: 04.09. 2008 21:50 av 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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Norsk Lundehund Klubb
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Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
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Logg inn
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1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.
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Sider: [1]
Skrevet av
Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Emne: Hjelp! (Lest 662 ganger)
Sv: Hjelp!

« Svar #1 på: 27.08. 2008 21:02 »

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=40.0
Dette er en link til et tidligere innlegg som omhandler samme problem. Separasjonsangst er et problem
for noen, men det gÃ¥r Ã¥ behandle om man har tilstrekkelig tÃ¥lmodighet og gÃ¥r langsomt fram.
Lykke til.

Loggført

Jimmy

Hjelp!

Nybegynner
Innlegg: 12

« på: 27.08. 2008 19:09 »

Hejsan!
Vi har en hanhund på 6 månader (Aigin), som absolut inte kan vara ensam hemma.
Har prøvat det mesta men han får næstan som panik nær han blir læmnad ensam.
Nær vi ær hemma kan han dock gå till ett annat rum och somnar utan problem.
Vad kan man gøra? Vi har bur men han gillar inte den......sover dær nån gång ibland, men det går inte
att stænga buren nær han ær dær inne.
Någon som har tips på vad man kan ta sig till?
Annars ær han en vældigt lugn, snæll och fin hund.
Mvh// Jimmy
Loggført
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:49
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:
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Lundehundtreff på Fjellkjøsvatnet 24. august 2008 (Lest 686 ganger)

Gunn Tove

Lundehundtreff på Fjellkjøsvatnet 24. august 2008

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 25.08. 2008 00:11 »

Hei
Vil bare si tusen takk til Dagrunn og Arve Idar for at vi fikk komme på treff der igjen i år, og tusen takk til
avd. Trøndelag for trivelig samvær.
Hilsen fra snikdeltakerne fra Møre.
PS. Bilder fra treffet finnes i Flickr-albumet mitt.
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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Lofotutstillingen

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:50
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
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1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

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

Emne: Lofotutstillingen (Lest 1830 ganger)

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Lofotutstillingen

« Svar #9 på: 06.08. 2008 23:15 »

Hei alle sammen.
Sitter her Ã¥ leser det som stÃ¥r skrevet om Lofotutstillingen, og blir veldig rÃ¸rt over rosen vi fÃ¥r. Det
var ei fantastisk helg i lofoten. Takket vÃ¦re disse spesielle lundehund eierne. Og det ga mersmak Ã¥
stige litt i gradene med Ã¥ fÃ¥ HP den ene dagen. Men ikke sÃ¸ndagens blÃ¥e. Vi er ikke noen sÃ¸ndags
utstillere, alle 3 sÃ¸ndager vi har stilt, er det blitt blÃ¥tt...
Tusen tusen takk alle lundisene, bÃ¥de 2 og 4 beinte, som var pÃ¥ Lofotutstillingen. Det var
kjempekoselig. Jentene mine sier at det er noe spesielt med lundehundeiere, og det er det jo.
Og datteren min Frida gliste fra Ã¸re til Ã¸re nÃ¥r jeg leste rosen om henne. Hun ble veldig glad.
Og til Beate. Gratulere med den nyfÃ¸dte Emil i dag.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Vofsi

Sv: Lofotutstillingen

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #8 på: 06.08. 2008 11:57 »

Heisan, høres ut som om dere hadde det trivelig ja, synd ikke flere stilte, men kanskje neste år? Vi får
prøve å få flere med nedover til neste år.. Det er jo ei utrolig flott utstilling.
Vil iallefall gratulerer til dere som var der og gjorde det bra. Spesielt synes jeg det er stas at Frøya fikk HP,
kan tenke meg at det ga mer smak Merethe? Og selvsagt til Benoni og Rosa, som gjorde det kanon bra..
Er og morsomt at Frida og Frøya så bra ut i barn og hund, har sett den jenta stille Frøya i juniorklassen i
Tromsø, så folkens; Frida får vi nok se mere til i ringen, hun er flink...
Mvh Beate
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Lofotutstillingen
Loggført

Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

Sv: Lofotutstillingen

« Svar #7 på: 06.08. 2008 10:54 »

Det var veldig koselig å møte deg også Bård + mor til Bård, Merete, Oddbjørn, Frida, Ingrid, Nils-Kristian,
Berit, Tore, Solveig og alle lundisene (+ en whippet). 16 lundehunder så jeg i løpet av helga. Rita med
familie og 5 lundiser fikk vi også et kort men trivelig møte med på Skolestua. Nils-Kristian hadde også
møtt 4 tyske lundehunder på vei tilbake til Røst (Kennnel av Maastadfjellet). Det var ikke mange av alle
disse lundisene som stilte i ringen:
Lørdag (Claudio De Giulliani):
Valpeshow : Lundtolas Bolette Frøya : Rødt/rosa bånd
Juniorklasse : Lundestugu's Linjadatter Alfa Frøya : Rødt bånd + HP
Åpen klasse, tispe : Hammerveien's Hera (Rosa) : BIM, CERT
Åpen klasse, hannhund : Benoni : BIR, CERT
Søndag (Espen Engh):
Valpeshow : Lundtolas Bolette Frøya : BIR + BIG 3 (dommer på valpeshow + gruppefinale : Bente
Tallaksen Bjørkaas)
Juniorklasse : Lundestugu's Linjadatter Alfa Frøya : Blått bånd
Åpen klasse, tispe : Hammerveien's Hera (Rosa) : BIR, CERT
Åpen klasse, hannhund : Benoni : Blått bånd
Vi fra Lundtola er selvfølgelig veldig fornøyd med BIR begge dagene. Men det aller artigste var å se vår
valp Bolette Frøyas utvikling fra lørdag til søndag. Under hennes debut i ringen lørdag syntes ho ikke det
var artig i det hele tatt, ville ikke gå! Så ut som ho sa : makan til tull! Men når ho var blitt mer varm i
trøya og vant til omgivelsene på søndag var det andre takter. Ho gikk og viste seg som en drøm :-) Til og
med plassering i gruppefinalen ble det. Veldig bra jobba Berit og Frøya som begge hadde sin debut i
ringen.
Familien Merete og Oddbjørn fra Tromsø var gjestfriheta sjøl. Vi hadde det så deilig hos dem borti kroken
der vogna deres stod. Det var et deilig pusterom mellom utfordringene i ringen. Frida viste forresten
familiens Frøya kjempeflott i Barn og hund!!! Veldig bra jobba Frida!
Lørdag kveld besøkte vi Solveig og Paluna's Oda Minnis deilige fristed på Grundstad.
På vår ferd ellers i Lofoten har vi vært lundehundens apostler, vi har delt ut den nye brosjyren fra klubben
i øst og vest. Du verden kor arti det er å få snakke lundehund med SÅ mange interesserte, både
nordmenn og utlendinger. Gjengen med briter som vi traff i Å utmerket seg spesielt, de var helt i fyr og
flamme. De hadde til og med vært innom Lofotutstillinga hvor de hadde snakka med Berit og Frøya (?).
Det sosiale denne helga var aldeles glimrende!! Takk for herlig selskap.
Takknemlig hilsen fra
Elin & Magnus
Rosa & Benoni
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

bardmand
Jr. Medlem

Sv: Lofotutstillingen

« Svar #6 på: 04.08. 2008 14:11 »
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Lofotutstillingen
Innlegg: 32

Ville bare takke for kjempetrivelig samvær med alle lundehunder og folkene deres på utstillinga i helga.
Dere vet virkelig å få en nykommer til å føle seg velkommen! Synd at vi ikke kunne bli med på lørdag
etter utstillinga, men vi får ta det igjen på Værøy til neste år!
Loggført

Vofsi

Sv: Lofotutstillingen

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #5 på: 21.07. 2008 15:32 »

Heisan, jeg skrev jo tidliger her at dere skulle få beskjed om det ble valper, og det blir det. Dyrlegen fant
3 foster hos Frøya, og 5 hos Edda. Vi så til og med de små hjertene som slo, utrolig fint var det.
Merethe var her i dag, og da hun snakket om at dere skulle møtes flere der nede, kjenner jeg på at der
skulle jeg så gjerne vært.. Men har mine plikter her hjemme da, dere må kose dere så masse. Og skulle
det bli valping den helga, så sender jeg sms til dere på utstillingen..
Kos dere, og lykke til. Måtte det bli mange flotte plasseringer..
mvh Beate
Loggført

Elin Strand

Sv: Lofotutstillingen

Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

« Svar #4 på: 15.07. 2008 16:52 »

Vi håper også at en lundis fra Leknes og to fra Sandnessjøen kommer for det sosiale. Ingen av de vet det
sikkert, men det hadde vært veldig kjekt med en stor lundehundgjeng! Kanskje Solveig fra Leknes har
gode tips om hvor vi kan møtes?
Mvh Elin
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

Sv: Lofotutstillingen

« Svar #3 på: 15.07. 2008 15:31 »

Vi har tenkt oss til Leknes med Rosa og Benoni! Og så vet vi ihvertfall at det kommer to hunder fra
Lødingen (en av dem er en valp fra oss ;-). Vi jobber også for å få med de fire "gutta fra Røst" - de er
ikke påmeldt utstillingen, men kan kanskje tenke seg å komme for det sosiale.
Apropos det: Skulle vi ikke prøve å organisere noe sosialt? Hvis været er tålelig bra kunne vi feks møtes et
sted i nærheten av Leknes og spise litt og prate om hundene våre? Hvis vi fant et sted hundene kunne
være løse hadde det jo vært helt perfekt, men jeg vet ikke om noe. (Var der oppe for en uke siden, og
det er mye båndtvang og dyr på beite...) Noen som er lokalkjent og har gode forslag?
@bardmand: Ta nå med lundisen også - jo flere jo bedre! ;-)
Vi glær oss!
Loggført
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Hjemmeside - Bilder

bardmand
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Sv: Lofotutstillingen

« Svar #2 på: 15.07. 2008 10:32 »

Jeg skal til Leknes med whippeten min, men er litt usikker på om Shiba blir med, eller om hun får være
hos foreldrene mine (Shiba er ikke noen utstillingshund - hun er altfor stor og kraftig for ei tispe, og uten
at jeg har så god peil, tror jeg ikke føttene hennes er allverdens heller). Uansett hadde det vært hyggelig
å hilse på lundehundfolk! Har ikke ordnet med overnatting ennå, så det må jeg vel forsøke å gjøre noe
med snart...
Lykke til med valpene, Beate!
Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Sv: Lofotutstillingen

« Svar #1 på: 14.07. 2008 23:45 »

Heisan Merethe.
Dere får ha god tur, og kose dere. Jeg tror jeg er hjemme med valping da, skal på ultralyd i morgen.
(dere skal få beskjed etterpå om det blir noe)
Synd at vi ikke kan dra, men vi skal til Ballangen, også kommer det jo ei Lofotutstilling til neste år.
Vil bare si at utstillinga på Leknes er den fineste utstillinga vi har her nord, så jeg er litt missunnelig på
dere som skal dit.
Men kose dere masse der.
klem fra Beate og mopse-lunde gjenget.
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Lofotutstillingen

« på: 14.07. 2008 13:22 »

2-3 august går Lofotutstillingen av stabelen på Leknes. Min familie skal dit i forbindelse med ferie. Håper
vi kan treffe mange lundehunder, både 2 og 4 beinte, og at vi kan ha det sosialt i lag. Vi skal overnatte i
campingvogna vår, men vet ikke enda hvor vi kan sette den. Det hadde vært koselig om vi kunne være
ilag en plass. Har med gubben og mine 2 jenter på 12 og 14 år, pluss muligens en lånt jente på 12 år. 8)

« Siste redigering: 15.07. 2008 15:25 av MagnusEnger »

Loggført

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

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:50
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 | Litt av hvert | Emne: Spesialutstillingen i
Trondheim

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: Spesialutstillingen i Trondheim (Lest 891 ganger)
SV: Spesialutstillingen i Trondheim
« Svar #3 på: 11.06. 2008 11:44 »

Hei alle som var i Trondheim! (ja dere andre også!) Jeg vil også være med å takke for en fantastisk helg!!
Først en herlig biltur fra Stavamger, (nesten) over diverse fjell, bl a. sto vi på Valdresflya i kortbukse og tskjorte! Så takk til Liv og Einar som agerte los, og lot meg "henge på"!! Og så utstillingsdagen; komiteene
og de som har jobbet før, under og etter har gjort en kjempejob!! Og så hjalp det jo veldig med det flotte
været også!!
Så takk igjen, stor hilsen til alle!
Fra Torild, Rimfakse,Trym, Runa, Karna og Thale!!
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Spesialutstillingen i Trondheim
« Svar #2 på: 10.06. 2008 14:46 »

Ja- treffes neste år i nord! :)
Vi som var med og hjalp til med arrangementet er også godt fornøyd med Spesialen på Øysand, og her i
Lensvika har vi bestemt at vi skal til Værøy i 2009, og gler oss til det!
Hilsen Dagrunn og Arna

Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

SV: Spesialutstillingen i Trondheim
« Svar #1 på: 09.06. 2008 18:31 »

Heisan Merethe og alle dere andre.
Ja henger meg på den, var ei fantstisk helg, er akkurat kommet hjem, men var som Merethe sier, værd
alle timene i bil...
Var morsomt å treffe alle man har mailet med, snakket på telefon med, vært i nettmøter med, og alle man

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=212.0[19/02/2015 19:49:29]

Spesialutstillingen i Trondheim

har vært på hjemmesidene til..
Vi ses til neste år i nord..
Mvh Beate, Ronny, Frøya, Edda, Odin, mopser og pointere...
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Spesialutstillingen i Trondheim
« på: 09.06. 2008 15:39 »

Hei alle sammen. Ville bare takke for ei fantastisk helg i Trondheim 6-8 juni 08. Vi kjørte fra Tromsø
torsdag formiddag, og har tilbakelagt ca 2200 km tur retur. Men det var verd alle timene i bilen. Vi er
kjempefornøyde med å få treffe alle lundehundeiere som vi bare har hørt om, og fått sett enda flere
lundehunder samlet. Det har vært kjempekoselig, og nå ser vi fram til værøytreffet neste år. Takk for ei
flott helg alle sammen. Hilsen Merete med familie.
PS vi kjørte iett hjem. Startet 14.30 fra Trondheim og var utenfor huset i Tromsø 08.30
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
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Alltid
Alltid

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

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

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

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Lundehund treff i
Troms

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

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

Innlegg: 79

Emne: Lundehund treff i Troms (Lest 2434 ganger)
SV: Lundehund treff i Troms
« Svar #2 på: 26.05. 2008 08:48 »

Heia alle sammen. Vi hadde et flott treff på søndag, og takk til deg Beate som viste oss litt utstillings
teknikker, slik at vi er rustet til helgas utstilling i Tromsø. Vil også sende hilsning til de fra Sørreisa og
Karlstad, som har lengst kjørevei i dette langstrakte landet. Veldig sportig at dere stiller. Dette ser ut til å
bli en tradisjon Bilder kommer etterhvert.
Hilsen Merete
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

SV: Lundehund treff i Troms
« Svar #1 på: 26.05. 2008 07:46 »

Høres ut som en fortreffelig måte å tilbringe søndagen på! Hvis noen har bilder de vil dele gjennom
galleriet kan de sendes til bilder@lundehund.cc, eller se bruksanvisningen for hvordan hver og én selv
kan legge bilder i galleriet.

Loggført
Hjemmeside - Bilder

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Lundehund treff i Troms
« på: 25.05. 2008 20:57 »

Ja da har vi her i nord hatt vårt andre lundehund treff. Og som vanlig stiller lundehund folket opp. Med
flotte hunder, og masse godt humør.
Vi var i dag 10 hunder, og 14 mennesker. Hadde ett flott treff hos Trygve, vi var på hans sommersted ved
Skittenelv. I tilleg til at "rammen" rundt det hele var nydelig, så hadde vi oppholdsvær og sol.
Sommerstedet lå nede ved havet, og lundisene våre kunne løpe fritt og leke, og undersøke alt som de
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fant i fjæra.
Etter at de hadde lekt i ett par timer var det grilling, og etter på hadde vi ringtrening, hvor alle som ville
kunne prøve seg på bordet.
Takker alle sammen for en nydelig dag..
Hilsen Beate
Loggført
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1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
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0 medlemmer og 1 gjest leser dette
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Lundespesialen 2008 (Lest 943 ganger)

Gunn Tove

SV: Lundespesialen 2008

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #4 på: 24.05. 2008 22:29 »

Hei
Feil svar fra meg...
Det kommer ikke PM. All info står i innbydelsen som gikk ut i Lundehund-Nytt og som ligger på
hjemmesiden.
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

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

SV: Lundespesialen 2008
« Svar #3 på: 23.05. 2008 12:22 »

Ok, greit å vite.. Vi ses der nede..

Loggført
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Gunn Tove

SV: Lundespesialen 2008

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #2 på: 23.05. 2008 10:31 »

Hei
PM kommer på mail eller i posten.
Sekretariatet har åpent fredag kveld også.
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Torild

SV: Lundespesialen 2008

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #1 på: 23.05. 2008 10:18 »

Hvor "ser" du det? Er det en sjanse for at de begynner å dele ut på fredagen tro, for å unngå kø og
stress? Jeg har hørt det er 65 hunder påmeldt!
Hilsen Torild
Loggført

Vofsi

Lundespesialen 2008

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« på: 23.05. 2008 06:52 »

Heisan.
Set at det ikke sendes ut katalognummer, men deles ut i sekretæriatet. Men jeg lurer på om det blir lagt
ut noen oversikt over hvor mange hunder som skal stilles? En pm? Er det noen som vet noe om dette?
Mvh Beate
Loggført
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Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
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Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
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Sider: [1]
Skrevet av
Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Emne: Annonsere i NLAAs utstillingskatalog? (Lest 829 ganger)
SV: Annonsere i NLAAs utstillingskatalog?
« Svar #1 på: 30.04. 2008 17:25 »

Siste frist for info og betaling for annonsering i NLAAs utstillingskatalog er 27. juni.
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
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Annonsere i NLAAs utstillingskatalog?
« på: 21.04. 2008 17:53 »

På vegne av Norwegian Lundehund Association of America, Inc. (NLAA) ved Sharon Pederson:
CATALOG ADVERTISING
Send all ad copy, photos, and check or money order made payable to ?Treasurer, NLAA, Inc.? to:
Sharon Pederson, P.O. Box 301, Tomales CA 94971
Questions? Call: 707/878.2646 or
e-mail: sharonpederson@hughes.net
All print photos must include on the reverse side the name of owner and dog. Electronic photos may be
sent to the e-mail address above. Receipt of all advertising materials will be acknowledged by e-mail.
Finished size for a full page ad, including photo is
4 - 1/2? x 7?; half page ad is 4 - 1/2? x 3 - 1/2?.
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Any materials sent via USPS will not be returned.
ADVERTISING RATES
Full page with photo . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 40.00
Full page without photo . . . . . . . . . . . . . . . $ 30.00
Half page with photo . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 25.00
Half page without photo . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.00
Quarter page without photo . . . . . . . . . . . . . .$ 15.00
Business card without photo . . . . . . . . . . . . . $ 10.00
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Skrevet av

Emne: Antall lundehunder? (Lest 1377 ganger)

MagnusEnger

SV: Antall lundehunder?

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« Svar #4 på: 25.04. 2008 08:10 »

Dette er vel et av de spørsmålene man møter oftest når man er ute på tur med lundehund... På de nye
hjemmesidene kommer jeg til å lage en side der vi kan prøve å holde orden på den overordnede
statistikken, så vi vet sånn ca hva vi skal svare når vi får spørsmålet. ;-)

Loggført
Hjemmeside - Bilder

Drammen

SV: Antall lundehunder?

Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 8

« Svar #3 på: 24.04. 2008 09:31 »

Det finnes etter det jeg vet 3 hunder i Østerrike, 7 hunder i Sveits,8 hunder i Luxemburg,1 i Tsjekkia, 1 i
Spanien og 8 i Frankrike. Den ene som var i Ungarn har vi overtatt som omplasseringshund.
Loggført

Susanne Stig
Hansen
Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 13

SV: Antall lundehunder?

« Svar #2 på: 25.11. 2007 19:33 »

I Holland har de 50 lundehunde og ca. det samme i Tyskland.
I resten af Europa findes der enkelte hunde i Belgien, Luxemborg, Frankrig, Schweitz, Østrig og måske et
par lande mere, samt nogle enkelte i det østlige Europa. Der findes en del i USA og Canada og vist nok
nogle få i resten af verden.
Susanne
Loggført
Susanne Stig Hansen
Kennel Keeza's Lunde
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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

Gerd Haugen

SV: Antall lundehunder?

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

« Svar #1 på: 18.11. 2007 19:54 »

Antall lundehunder i Norge har vært tilnærmet konstant i mange år. Ca 500. Det er et tankekors at
antallet ikke har økt, siden det samlede hundetallet trolig er mye større enn for noen år siden.
Tilveksten av lundehunder har vært bra de siste årene, relativt stort antall nyregistreringer, men mange er
blitt solgt til utlandet siden ingen har ønsket dem i Norge.
I resten av verden finnes det trolig det samme antallet ca 500, men det kan være noe mer usikkert. I
Danmark er temmelig nøyaktig 100, også Sverige har tall på hundene sine. I Sverige og Finnland kan det
virke som rasen har tatt seg opp de siste årene, mange nye oppdrettere, men det gjenstår å se hvor
stabile de er over en årrekke. Noen faller fra, noen kommer til, vi ønsker velkommen nye oppdrettere
som jobber seriøst med rasen. Og lundehundfolket er blitt veldig flinke til å stille ut hundene, samt vise
dem fram i andre sammenhenger. Dette er viktig for å gjøre folk oppmerksomme på rasen. Oppdretterne
kan ikke nøye seg med å selge valper til hverandre. Så lykke til, alle som venter kull, jobber for å få til
kull, og ellers arbeider for rasens beste.
Loggført

Vofsi

Antall lundehunder?

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« på: 18.11. 2007 16:21 »

Er det noen som har oversikt over hvor mange lundehunder ca som finnes i Norge?
Og hvor mange ca i resten av værden?
Beate

Loggført
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Mobbing i klubben (Lest 1124 ganger)

Torild

SV: Mobbing i klubben

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #3 på: 24.04. 2008 11:08 »

Heia Merete! Full støtte fra meg også!! Glimrende skrevet!
Stor hilsen fra Torild
Loggført

Vofsi

SV: Mobbing i klubben

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #2 på: 23.04. 2008 17:32 »

Heisan, og takk for sist Merethe.. Støtter opp om det du skriver, det viktigste er å jobbe for norsk
lundehund, og egentlig ikke henge seg så mye opp i hvem sa hva, og hvem gjorde det..
Jeg personlig har møtt utrolig mange koselige lundehund eiere, så har ikke selv opplevd dette, men er
trasig for de det gjelder.
Mvh Beate
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

SV: Mobbing i klubben

« Svar #1 på: 23.04. 2008 09:49 »

Heia æ har nettopp lest innlegget om mobbingen, og kjenne at æ blir mektig irritert og forbanna... Æ e
helt fersk i klubben, har såvidt begynt å få kontakt med andre lundehundeiere, og har bare possetive
erfaringer så lang.
MEN æ har skjønt at i denne klubben vår som ikkje e så stor, så romme den mykje bråk å uro med sæ. Æ
kjenne ikkje disse personene, som e innvolvert. Verken de som mobbe eller de som blir mobbet. Men æ
har mye erfaringer fra mange foreninger som æ har deltatt i siden æ var 12 år og nå e æ 45 år. Har
uttallige år som styremedlem og leder i diverse foreninger.
Det er forferdelig synd at det skal være så mye uro i en liten klubb, at styremedlemmer føler at de ikke
orker mer. Vi skal være kjempeglad for at noen ildsjeler påtar seg slike verv på fritiden sin.Disse
personene gjør en kjempeinnsats, og vi skal være ydmyk over jobben de gjør. Dersom vi er uenige om
jobben som gjøres skal man opptre saklig og ryddig, og ta det opp i de forumene de hører hjemme i. Vi
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har alle et felles mål, nemmelig at vi vil det beste for Lundehunden. Derfor må vi la styre få ro til å
etablere seg og jobbe slik dette styre gjerne vil. De er folkevalgt av et årsmøte for å være vårt ansikt
utad, og har i allefall min tillitt.
La oss nå få ro i rekkene, slik at vi til slutt sitter igjen med at ingen vil påta seg verv i klubben.
Hilsen Merete i Tromsø
« Siste redigering: 23.04. 2008 09:54 av Linjadatter`s Frøya »

Loggført

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

Drammen
Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 8

Mobbing i klubben
« på: 22.04. 2008 15:20 »

Da Rita etter alt å dømme er blitt mer eller mindre mobbet (se siste Lundehund-Nytt)og dermed ikke vil
være forkvinne mere,syntes jeg de som driver på med denslags bør være såpass ærlige å stå fram og si
hva de har å klage over og ikke fremst si hva de vil oppnå! Det går ikke an, først å velge henne til
forkvinne, for deretter å drive en slik mobbing at hun trekker seg fra vervet etter kun et halvt år. Selv om
jeg ikke ennu har truffet henne personlig, men kun har hatt e-post kontakt med henne har hun etterlatt
et positivt inntrykk og det er blitt bekreftet av andre som har truffet henne etter at hun ble forkvinne.
Alså, dere "mørkemenn" våg dere fram i lyset, eller syntes dere det er bedre å arbeide i ly av mørket?
Husk,ingenting kan holdes hemmeig, alt kommer før eller senere fram i dagslyset!
Stein-Erik GRETER
Loggført
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Emne: Nytt internasjonalt forum (Lest 1099 ganger)

Drammen

SV: Nytt internasjonalt forum

Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 8

« Svar #2 på: 24.04. 2008 09:48 »

Et par opplysninger om forumet.
Det ble startet av Tracy og Peter Rousseau som er amerikanere, men for tiden bor i nærheten av
Kaiserslautern i Tyskland.De blr boende der til september/oktober 2009.Han er president og hun er i
styret i NLAA som er den amerikanske samarbeidsklubben til NLK.
Loggført

Geira

SV: Nytt internasjonalt forum

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #1 på: 20.01. 2008 19:32 »

Takk for det, Gunn Tove!
Eva
Loggført

Gunn Tove

Nytt internasjonalt forum

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 02.01. 2008 18:05 »

Foregår på engelsk...
www.luvlundies.com
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
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Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem
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Emne: Historiske videoer (Lest 1328 ganger)
SV: Historiske videoer

« Svar #4 på: 26.03. 2008 23:05 »

Det var via Norsk lundehundklubb, i etterkant av treffet på Værøy i 2005, 2 DVD'er var til salgs, en med
opptak fra selve treffet (57 min) og en med tre gamle historiske opptak :
1.Tolfangst i Måstadfjellet, Arve Helling, fra 1960 (7 min)
2. Lundehund og Lundefangst, fra 1974, NRK i samarbeide med Norsk Lundehundklubb (24 min)
3. Lundefangst i Måstad, fra 1953, Per Høst (4 min)
Betalte vi 200,- eller 250,- pr stk? Husker ikke helt. En mulighet er å ta kontakt med Toril T. Munthe-Kaas
toril.munthe-kaas@sandnes.kommune.no
Hun er ansvarlig for Lundebua. Der er mange ting til salgs som dessverre ikke vises i oversikten her:
http://www.lundehund.cc/ny/content/blogcategory/57/97/
Finns det feks flere DVD'er til salgs?
Tror Lofotboka Forlag har vært behjelpelig med produksjon av begge DVD'ene.
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

bardmand
Jr. Medlem

Innlegg: 32

SV: Historiske videoer

« Svar #3 på: 25.03. 2008 08:46 »

Hei Elin! Hvor har du fått kjøpt disse opptakene? Husker du hva de kostet?
Loggført

Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

SV: Historiske videoer

« Svar #2 på: 22.03. 2008 20:44 »

Takk for at du delte med oss at disse filmene ligger lett tilgjengelig på dette nettstedet. Supert!! Jeg
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Historiske videoer
Innlegg: 36

kjente til "Nord i værene" av Per Høst, Lundehunden fra dogs world, og lundehunden fra "Med røtter fra
Værøy". Men ikke at de var så lett tilgjengelig. Har tidligere kjøpt disse opptakene.
"Skissebok fra Værøy" med den hollandske kunstneren Robin d'Arcy Shillcock var ukjent. En nydelig liten
dokumentar. Anbefales. Det klør i reisefoten etter å komme utover til Værøy igjen, den flotte øya uti
havet hvor lundehunden så vidt unngikk å bli utryddet. Et sted for overlevelse. Pilgrimsferd, spesielt til
Måstad, anbefales!!

Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Historiske videoer

« Svar #1 på: 16.03. 2008 19:50 »

Hei, og takk for tipset! Det var en spennende link. Må nok bruke mer tid der, gitt!! Har selv vært på
Værøy 2 ganger; treffene i 1997 og 2005, og har absolutt planer om å dra opp igjen til treffet i 2009! Det
er et spesielt sted, som gir en spesiell opplevelse av nærhet til hunden vår! Det anbefales sterkt å dra dit,
og selvfølgelig ta en tur til Måstad.
Stor hilsen fra Torild og gjengen!
Masse hilsen Torild
Loggført

bardmand
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Historiske videoer
« på: 15.03. 2008 10:58 »

Regner med at en del har sett de gamle video-opptakene som er tilgjengelige på disse sidene:
http://varoyrhs.com/it/downloads.php?cat_id=11
Er det noen som vet om det finnes mulighet for å få kjøpt disse opptakene på DVD eller i annet format?
Tror det kunne vært interesse for versjoner med engelsk tekst - hvordan kan vi få det til?
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Historiske videoer
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert

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

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=199.0[19/02/2015 19:52:06]

 


OK

Lundehund stjålet?

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:53
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 | Litt av hvert | Emne: Lundehund
stjålet?

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Torild
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Emne: Lundehund stjålet? (Lest 672 ganger)
Lundehund stjålet?
« på: 16.03. 2008 20:09 »

Hei alle!
Leser med skrekk og gru om lille Tiril som (antagelig) er stjålet fra hjemmet i Grimstad. Kan vi gjøre noe?
Er miljøet vårt i stand til å være på utkikk etter henne, eller eventuelle valper etter henne? Hva med
hanhundeierne og forespørsel om paring? Hva med eiere av lunder i utlandet? Kan vi bruke
"jungeltelegrafen" til å spre et OBS! OBS! ved valpekjøp? Jeg vet ikke om hun kan omregistreres uten
papirer i utlandet, men vet at salget av uregistrerte valper fra utlandet/østblokklandene har vært "enkelt"
med andre raser. Vi må da kunne forhindre noe sånt når det gjelder vår fantastiske, "lille" rase!
Sender varme tanker til eieren av Tiril, og håper hun kommer til rette!
Stor (og litt trist/sint) hilsen fra Torild og gjengen.
Loggført
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Skrevet av
Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
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Emne: Oppdrettersamling i Stockholm 12. april (Lest 614 ganger)
Oppdrettersamling i Stockholm 12. april
« på: 14.03. 2008 22:37 »

Svenska Lundehundsällskapet har nettopp lagt ut informasjon om oppdrettersamling (del 2).
Se http://www.lundehund.se/SLS/Anslag/SLSbreeder08.html for mer informasjon.
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
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NV-11 Vingheias Saga
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Vingheias Irmelin
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Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
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Søk

 
Avansert søk
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lundehunder 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: Årets lundehunder 2007 (Lest 1110 ganger)

Torild

SV: Årets lundehunder 2007

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #3 på: 20.02. 2008 13:35 »

Hei.
Det viser seg at jeg var litt tidlig ute. Resultatene så langt er riktige nok, men jeg fikk ikke med meg
"resten". Det beklager jeg veldig! Sender selvfølgelig stor hilsen og gratulasjonere til hunder, eiere og
oppdrettere av beste veteraner, og alle andre som stiller sine hunder. Håper vi sees rundt ringen!
Klem fra Torild
Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

SV: Årets lundehunder 2007
« Svar #2 på: 15.02. 2008 07:22 »

Grattis fra oss her på Mopsegårdens kennel.
Beate, og hele bøtteballetten....

Loggført

Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

SV: Årets lundehunder 2007
« Svar #1 på: 14.02. 2008 22:48 »

GRATULERER!!
« Siste redigering: 14.02. 2008 22:57 av Geira »

Torild
http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=196.0[19/02/2015 19:53:00]

Loggført

Årets lundehunder 2007

Årets lundehunder 2007

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« på: 14.02. 2008 11:47 »

Hei.
Her kommer det litt mer skryt fra meg!
Jeg fikk e-post fra Unni Hofstad forleden dag, med opplysninger om hvem som ble beste hanhund og
tispe i 2007. Det var en flott e-post gitt!
Paluna's Mime Herasson ble best, med 81 poeng, eier er Hans Arvid Øberg.
Paluna's Runa ble beste tispe med 74 poeng, eier er Torild Olsen (altså undertegnede)
Sender en STOR hilsen til begges oppdretter; Liv Skjervik. Og stor gratulasjonsklem til alle i det øbergske
hjem!
Og så ennå mer: Mime's far er Dykebo's Miklagard, som ble beste lundehund -04, -05, -06!
Åja: Runa rakk også å bli mor til tre herlige valper i april -07. Så det har vært et flott år
Glad hilsen fra Torild og gjengen!
Loggført

Sider: [1]
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Lundehund treff i Troms

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:54
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
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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 | Litt av hvert | Emne: Lundehund treff i
Troms

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

Emne: Lundehund treff i Troms (Lest 1481 ganger)
SV: Lundehund treff i Troms
« Svar #7 på: 14.02. 2008 11:06 »

...og der var bildene på plass:
http://www.lundehund.cc/ny/component/option,com_flickr4j/Itemid,57/
Vil samtidig få benytte anledningen til å oppfordre alle som har lundehundbilder de kunne tenke seg å
dele med oss andre til å sende dem til meg, uansett om dere har gjort det før eller ikke. Og til alle som
selv legger inn bilder i galleriet: stå på! Kanskje en mørk vinterkveld kan benyttes til å gå gjennom
bildene fra siste år og få de beste ut på klubbsidene? Alle slags bilder er velkomne: inne eller ute,
utstillinger, agility, turer i skog og mark, med og uten mennesker - målet må være å vise lundehunden i
flest mulig situasjoner og variasjoner. Hvor lang tid tar det før vi har 1.000 bilder i galleriet, mon tro? I
dag har vi ca 735...
Loggført
Hjemmeside - Bilder

MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

SV: Lundehund treff i Troms
« Svar #6 på: 14.02. 2008 08:33 »

Heia! Kjempeflott hvis vi kunne fått ut noen bilder fra dette treffet. Jeg har prøvd å beskrive
fremgangsmåten for å få bilder inn i galleriet her: http://www.lundehund.cc/ny/content/view/87/91/
Hvis metode 2 høres avskrekkende ut er det bare å benytte metode 1, dvs maile bildene til meg, så
ordner jeg resten. (Og det gjelder selvsagt alle andre som kunne tenke seg å få lagt ut bildene sine i
galleriet også - bare kom med dem!)
(Hvis du sliter med å maile bilder så kontakt meg direkte, så skal vi se hva vi får gjort.)
Vennlig hilsen
Magnus
Loggført
Hjemmeside - Bilder

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=195.0[19/02/2015 19:53:28]

Lundehund treff i Troms

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

SV: Lundehund treff i Troms
« Svar #5 på: 13.02. 2008 10:29 »

Heia. Til Magnus. Æ har bilda, men vet ikkje helt hvordan man sender inn til "galleriet". Kan du gi ei kort
innføring. Kanskje det e andre som e like "grønn" som æ. Det var i allefall kjempegøy å få til et treff i
Tromsø.
Hilsen Merete Evenseth,Tromsø

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

MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

SV: Lundehund treff i Troms
« Svar #4 på: 05.02. 2008 22:17 »

Hvis noen har bilder fra treffet som de kunne tenke seg å få lagt ut i galleriet på hjemmesiden er det bare
å sende dem til meg!

Loggført
Hjemmeside - Bilder

Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

SV: Lundehund treff i Troms
« Svar #3 på: 02.02. 2008 22:28 »

Ka flott! Såå mange hunder som møter på kort varsel, det er jo fantastisk. Så bra initiativ! Skulle gjerne
vært med :-)
Ser at ho A'mira (Lundtolas Anna A'mira) også var der, selv om matmor hadde vært på nattevakt, ikke
verst :-)
Måtte dokker få mange fine treff fremover!
Hilsen oss i Bodø
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

SV: Lundehund treff i Troms
« Svar #2 på: 02.02. 2008 17:02 »

Hei igjen..
Ja da hadde vi hatt vårt første treff her, iallefall etter at jeg ble med.. Var fantastisk morsomt, og utrolig
mange flotte hunder. Må nesten nevne de koselige eierne og;-))..
Vi fikk samlet 11 hunder på vårt første lundetreff, som vi er godt fornøyde med.
Det var Hedda, Haakon, Garm, Alva, Amira, Frøya, Edda, Rex, Frøya, Svante og Varga...
Men tusen takk til alle som var der, også håper jeg vi ser flere på neste treff..For dette blir reprise på, det
ga "mer smak" som noen nevnte i dag...

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=195.0[19/02/2015 19:53:28]

Lundehund treff i Troms

Mvh Beate, garm, Frøya og Edda...
« Siste redigering: 02.02. 2008 18:05 av Vofsi »

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Loggført

SV: Lundehund treff i Troms
« Svar #1 på: 01.02. 2008 08:55 »

Hei Beate
Flott tiltak, og har hørt at "vår" Alva Skaldsdottir med eiere også skal ivei!
Hilsen fra Dagrunn og Arna, Lensvika i Trøndelag

Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Lundehund treff i Troms
« på: 01.02. 2008 07:37 »

`Heisan alle lundehund eiere i Troms..
Førstkommende Lørdag, klokken 11.30 skal vi møtes i Telegrafbukta i Tromsø... Jeg legger dette ut på
forumet, da jeg har en litt dårlig oppdatert medlemsliste.
Tror at det er en del innom her og leser..
Alle som har lundehund i Troms ( og andre plasser), er hjertelig velkommen, ta med varme klær, noe mat
(vi lager bål), hundene, og en god posjon godt humør og kom..
Håper så mange som mulig har mulighet til å komme, slik at vi kan prøve få til et lokal lag her i Troms.
Mvh Beate, og mopse-lunde gjenget...
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Lundehund treff i Troms
Gå til:

=> LittLitt
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Årsmøtet 2008

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:54
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 | Litt av hvert | Emne: Årsmøtet
2008

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Årsmøtet 2008 (Lest 668 ganger)

Vofsi

Årsmøtet 2008

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« på: 28.01. 2008 18:24 »

Heisan.
Lurer på om det er mange som skal kjøre fra Troms og nedover til bodø på årsmøtet?
Jeg skal kjøre fredag, og lurte på dersom flere kjørte om vi skulle kjørt sammen? Så kunne vi hatt pauser
og slikt ilag, blir koseligere det. Håper på å treffe så mange som mulig der nede.
Beate..
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »
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Forsikring

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:55
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 | Litt av hvert | Emne: Forsikring

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: Forsikring (Lest 975 ganger)

Gunn Tove

SV: Forsikring

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #2 på: 23.01. 2008 18:21 »

Sjekk med Agria også. Jeg flyttet forsikringen på mine hunder dit.
Lønner seg å undersøke vilkår og priser, egenandeler og hva de dekker og ikke dekker før du bestemmer
deg.
Mine hunder er flittig utstilt og har fått noen titler. Dette påvirker forsikringsverdien (og selvfølgelig
prisen) på hunden i Agria i alle fall.
Mener å huske at NKK medlemsskap gir rabatt i Agria.
Mvh
Gunn Tove, Vinga, Heike og Lady
« Siste redigering: 23.01. 2008 18:24 av 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

Tor Omholt
Nybegynner
Innlegg: 3

SV: Forsikring

« Svar #1 på: 23.01. 2008 17:27 »

Vi har forsikret vår hund hos Gjensidiige den dekker vet.utgifter opp til 30000 kr ,egenandel 1000 kr,ved
død den prisen du betalte ved kjøpet av hunden.Når hunden er 7 år gammel reduseres forsikr.
utbetalingen årlig med 20 %, når hunden er 10 år bortfaller forsikringen. Dette var den gunstigste
avtalen vi fant for 2 år siden .Betaler nå 1000 kr årlig for den men har en rabatt på 190 kr for et
fagforeningsmedlemskap. Gratulerer som ny Lundehund eier. Mvh Tor Omholt

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=193.0[19/02/2015 19:53:58]

Forsikring
Loggført

Hege Hellesvik
Jr. Medlem

Innlegg: 29

Forsikring

« på: 23.01. 2008 15:34 »

Jeg har begynt å se litt på forsikring til Nurke mitt:)
Hva betaler dere sånn ca og hvor har dere hunden forsikret henn?
Er mye for en hundeier å tenke på i begynnelsen.:)
Hvis dere ikke vil legge ut sånt kanskje så kan dere jo sende en privat melding med Ca pris:)
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »
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Bur

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:55
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 | Litt av hvert | Emne: Bur

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: Bur (Lest 954 ganger)

Torild

SV: Bur

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #2 på: 21.01. 2008 15:10 »

Hei. Må tilstå at mål er jeg dårlig på, men er helt enig med Eva; stort nok til at hunden kan stå, og ligge
utstrakt. Men ikke større. Det skal ikke være plass til å bli kastet rundt. Jeg bruker plast bur i bilen
forresten, i tilfelle "uhell" er det igrunnen nok å gjøre rent buret, og ikke hele bilen.
Lykke til iallfall.
Mvh Torild
Loggført

Geira

SV: Bur

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #1 på: 20.01. 2008 19:30 »

Hei!! Og velkommen i Lundehundverdenen!
Eg har ei tispe som heter Geira. Har et bur som er 40 cm i høyde, som eg bruker når eg har plass i bilen,
og Geira skal være lenge i bilen. Ellers har eg et som eg bruker for det meste, som Geira bruker på de
daglige bilturene, og det er etpar cm mindre kan eg tenke meg.
Eg har jo 2 store hunder og som eg må ta hensyn til når det gjelder plass. Skal du ha en hannhund, tror
eg kanskje eg vil anbefale et som er 40 cm i høyde til daglig bruk. Det som jo er poenget er at hunden
ikkje skal ha for god plass, slik at den blir slengt rundt ved brå bevegelser. Men, ikkje for liten heller. Skal
kunne stå inni buret, er det ikkje det de sier?
Andre har sikkert andre mål og erfaringer..
Lykke til!
Eva og Geira
Loggført

Hege Hellesvik
Jr. Medlem

Bur

« på: 18.01. 2008 20:36 »

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=191.0[19/02/2015 19:54:14]

Bur
Innlegg: 29

Vi har tenkt å ha bur i bilen når vi endelig får oss hund.
Hvilken str har dere til Lundehundene deres?
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »
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Genser

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:55
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 | Litt av hvert | Emne: Genser

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: Genser (Lest 1600 ganger)

Geira

SV: Genser

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #3 på: 20.01. 2008 19:34 »

Takk for det. Har ikkje gjort noe mer med genserbegeistringen min. Men, kanskje andre gjorde noe?
Eva
Loggført

Estrid Heldager
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

SV: Genser

« Svar #2 på: 14.12. 2007 11:01 »

Her i Danmark er der udkommet en bog med opskrifter på tøj til hunde.
Jeg prøvede at kopier det ind, men billedet kom ikke med. Prøv at søg i jeres egne internetbutikker om
der ikke også er komme noget på norsk.
(her skulle der så havde været et billede)
Hundestrik
Varenr :978-87-641-0201-7
Af Sys Fredens
Indbind :Indbundet
Sider :60
Forlag :Klematis
Udgivelsesår :2007
Udgave :14
Emne : strikning, hunde, strikkeopskrifter opskrifter

Pris : kr 228,00
Tilbage Put i kurv

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=185.0[19/02/2015 19:54:34]

Genser

Hundestrik er mere populært end nogen sinde. I denne bog findes et rigt udvalg af strikket og hæklet tøj
til hunde fra det helt enkle til det mere mønstrede og farverige, der lyser op i gadebilledet.
Her er alt, hvad en hund behøver afpraktiske, romantiske og sjove bluser, sweatere, sjælevarmere,
frakker og slag. I afdelingen for smart tilbehør er der halsbånd, snore og blomster samt skønne puder og
tæpper, som hunden kan hygge sig på.
Beklædningen er dog ikke kun til pynt,for mange små hunde nyder at få tøj på, særligt de korthårede, der
fryser, når de er ude i koldt vejr. Bogens modeller er derfor primært til små hunde.

Loggført

Gunn Tove

SV: Genser

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #1 på: 13.12. 2007 19:59 »

Hei Eva
Leika var godt kledd der hun haiket med sin datter Senja, ja.
Eiere av begge hundene er Ingvild og Maja Espelien, kennel Vinterskogen, så hvis du tar kontakt med
dem får du kanskje vite hvor genseren / mønster kommer fra :)
Mvh
Gunn Tove, Vinga, Heike og Lady
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

Genser

Æresmedlem
Innlegg: 102

« på: 13.12. 2007 01:07 »

Hei!
Var inne på klubbens side no nettopp og der såg eg det var lagt ut noen nye bilder av trekkvognkjøring
med Leika som passasjer.
Leika har den tøffe genseren! Den var altså så stilig! Det bildet kommer vel fra hjemmesida til Heike og
Vinga, men der får eg ikkje lagt inn beskjed.
Så eg sier det her, gubba sånn hadde eg hatt lyst på. Stilig hals på genseren! Og mønster.
Men, eg kan ikkje strikke...
hilsen missunnelig
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Genser

Eva
Loggført
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En lille decemberhilsen.

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:55
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 | Litt av hvert | Emne: En lille
decemberhilsen.

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
Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

Emne: En lille decemberhilsen. (Lest 1074 ganger)
SV: En lille decemberhilsen.
« Svar #2 på: 10.12. 2007 21:54 »

Ja, den var virkelig søt!!! Takk for en deilig liten stund :-)

Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

May Britt
Nybegynner
Innlegg: 12

SV: En lille decemberhilsen.
« Svar #1 på: 10.12. 2007 19:11 »

Artig desember hilsen :)
mvh
May Britt Iversen
« Siste redigering: 10.12. 2007 19:13 av May Britt »

Estrid Heldager
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

Loggført

En lille decemberhilsen.
« på: 06.12. 2007 16:31 »

Edda, Stella, Liv og Fossi sender en lille decemberhilsen til alle deres hundevenner + deres to-benede
familie.
Se den på http://www.elfyourself.com/?id=9627182778
mvh Estrid
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:56
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 | Litt av hvert | Emne: Valper

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
Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Emne: Valper (Lest 1363 ganger)
SV: Valper

« Svar #4 på: 27.11. 2007 18:15 »

GRATULERER med det første kullet ditt med ur-rasen :)
Hadde jo det første kullet sjøl i feb-06, da våre fire i A-kullet ble født!
Dette er utfordrende, spennende, tidkrevende, lærerikt og artig... Så knyttes nye kontakter opp mot nye
valpekjøpere..
Løkke te i tida framover
Trønderhilsen fra Dagrunn og Arna
Loggført

Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

SV: Valper

« Svar #3 på: 27.11. 2007 15:49 »

Gratulerer!!!
Spennende med det første kull med Lundehunder. Godt med litt erfaring fra annen rase då, så kan du
sammenligne, og kose deg...
Eva, Geira og gjenge
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem

SV: Valper

« Svar #2 på: 26.11. 2007 11:39 »

Innlegg: 210

Hei og gratulerer med valper!!! Du går en skjønn tid i møte! "Desverre" vokser de alt for fort, men
spennende er det, legger de nok på seg, når de åpner øynene, de første aninger av tenner, den
begynnende leken, første "faste" måltid, små vuff'er. Oj det er mye å kose seg med!

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=182.0[19/02/2015 19:55:09]

Valper

Min siste valp, Thale, er 5 uker nå, og allerede stor jente med mot til tusen. Vandrer (vralter) rundt blannt
de store, synes gordon-Mie er veldig spennende. (lange gode ører å tygge på) Og mamma Tuna passer
på at de stor ikke foretar seg noe de ikke skal!!
Det er helt spesielt å få være med på!!
Lykke til
Torild og gjengen
Loggført

Gunn Tove

SV: Valper

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #1 på: 25.11. 2007 23:47 »

Gratulerer med valper!
Heike hilser til nye (halv-) nieser og nevøer :)
Mvh
Gunn Tove, Vinga, Heike og Lady
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

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Valper

« på: 25.11. 2007 20:40 »

Hei, nå har Mopsegårdens kennel fått sitt første kull med lundehunder.. Det ble en hanne på 120 gram, så
kom en hanne på 192 gram, og til slutt kom ei tispe på 180 gram.
Var noe helt annet enn en mopse fødsel ja, alt gikk enkelt, fort og greit. Gikk så fort at matmor skjønte
faktisk ikke helt at det var i gang. Hadde forventet hyling (det gjør mopsene), men det var helt stille, og
bare litt trykking.. Frøya er ei flink mamma, passer godt på de små, og de er allerede over fødselvekten
sin. Vi er veldig glade for at det gikk så bra..
Bilder kan sees på hjemmesiden vår.
Beate på Mopsegården
Loggført

Sider: [1]
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Alltid
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1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
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Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Dette er noe for
meg, kanskje deg?

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

Emne: Dette er noe for meg, kanskje deg? (Lest 1036 ganger)
SV: Dette er noe for meg, kanskje deg?
« Svar #2 på: 16.11. 2007 17:59 »

Hei Gunn Tove!
Eg har lest endel av articlene, og eg liker rett og slett holdningen til ho Suzanne der.
Ho tar det for det meste litt lenger. Noe er selvfølgelig og noe er kanskje kontroversiellt, men det var noe
med det å lese hunden som eg likte. En god artikkel der om ikkje å isolere hunden for å få den lydig
foreksempel.
Likte setningen eg fant i en artikkel; the response you get is the communication you gave.
For meg så leser eg dette som en undertone: Ha det kjekt med hunden din, prøv så godt du kan å lese
den (artikkel om forskjellige ting hos hunden man kan lese, f.eks kordan værhårene står, bakover eller
framover)
For egen del, har eg tenkt mye på at eg må få hunden lydig (og av og til følt meg pressa -på kurs og
sånn) (har selvfølgelig tenkt på at kommunikasjon er viktig), og det har ikkje hjulpe!
Eg forklarer det nok litt dårlig, men å ha det kjekt i kommunikasjonen med hunden, at det er lystbetont,
som f.eks holdningen er i freestyle, er ka det heile går utpå, føler eg.
Og å forsøke etter beste evne å lese hunden, signalene dens.
Så de fleste artiklene her føler eg er midt i blinken for meg, og eg er ikkje ferdig ennå...
Sorry, ingen spesifisering. :)
Eva
« Siste redigering: 16.11. 2007 18:05 av Geira »

Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

SV: Dette er noe for meg, kanskje deg?
« Svar #1 på: 16.11. 2007 16:44 »

Hei Eva
Kan du spesifisere? Kom opp en side med mange artikler hos meg...
Mvh
Gunn Tove og gjengen

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=180.0[19/02/2015 19:55:27]

Loggført

Dette er noe for meg, kanskje deg?
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

Dette er noe for meg, kanskje deg?

Æresmedlem
Innlegg: 102

« på: 16.11. 2007 15:54 »

Hei!
Snubla over en link på et swissyforum (grosser schweizer sennehundforum med mange fra USA).
Eg likte den veldig godt, og tenkte at dette er noe eg ikkje har visst at eg har lett etter :)
Se om du liker det og...
http://www.flyingdogpress.com/articles.html
God helg alle sammen!
Eva og gjengen
Loggført
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1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Ny "gammel" eier
av lundehund
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Ny "gammel" eier av lundehund (Lest 1377 ganger)

Geira

SV: Ny "gammel" eier av lundehund

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #8 på: 07.11. 2007 19:03 »

Gratulasjonene vil ingen ende ta!
Her kommer en til fra Rogaland! Og lykke til på oppdretterseminar!!
Eva
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Ny "gammel" eier av lundehund
« Svar #7 på: 07.11. 2007 07:08 »

Hei dere lundiseiere
Tusen takk for alle hyggelige lykkeønskningene!
Ja nå er det full fart i stua her, må vite :)
Jeg skal på oppdretterseminar i helga, for det tror jeg absolutt blir lærerikt- og da blir Arna heim hos
matfar.
--- Og Arna som kom fra litt varmere sted i Sør-Sverige, har allerede hilst på snøen som er kommet i
Trøndelag ho!
Hilsen fra Dagrunn og Arna
Loggført

Miss Nomore
Nybegynner
Innlegg: 20

SV: Ny "gammel" eier av lundehund
« Svar #6 på: 05.11. 2007 22:51 »

Hei hei!
Og grattis med ny hund i huset!
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Ny "gammel" eier av lundehund

Ekstra koselig at det er en liten etterkommer etter Fröy da...
Håper vi får treffe det lille vidunderet etter hvert også!
Stooor lundisklem fra Heike og Gry Wenche
Loggført
Gry Wenche
Heike av Vinterskogen

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

SV: Ny "gammel" eier av lundehund
« Svar #5 på: 05.11. 2007 17:40 »

Vi har lest om Frøys bortgang ja, tragisk når slikt skjer..:-( Men nå har dere fått litt liv i huset igjen kan jeg
tenke med, med en liten lundis som skal utforske alt, bite på alt, og undersøke alt..Vel ønsker dere lykke
til med valpen, det er ei koselig tid dere nå har foran dere..
Mange klemmer fra oss på Mopsegården
Loggført

Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

SV: Ny "gammel" eier av lundehund
« Svar #4 på: 05.11. 2007 17:15 »

Lundtola i Bodø vil også ønske til lykke ny hund i huset! Så kjekt at det kunne bli en med aner fra Frøy.
Her i huset er Rosa og Benoni ivrig med å lage valper for tida. Vi gleder oss til romjulsvalper som
forhåpentligvis kommer.
Hell og lykke til livet med Arna!!
Hilsen
Elin & Magnus
Rosa & Benoni
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Siri

Nybegynner
Innlegg: 15

SV: Ny "gammel" eier av lundehund
« Svar #3 på: 05.11. 2007 13:38 »

Heihei! Gratulerer med endelig å ha fått Arna hjem:) Godt med litt liv i huset igjen nå sikkert:) Vi sees vell
på treff og kanksje også oppdretterseminaret?
Masse hilsner fra Siri og Teela
Loggført
Siri og Teela

Torild

Oppdretter

SV: Ny "gammel" eier av lundehund
« Svar #2 på: 05.11. 2007 10:55 »
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Ny "gammel" eier av lundehund
Æresmedlem
Innlegg: 210

Hei, og gratulerer med Arna! Ja de søte små, de bringer fantastisk mye glede, men desverre også intens
sorg. Men jeg klarer meg ikke uten dem. Hjemme kravler det nå en liten en på 2 uker i valpekassen, og
sannelig om jeg ikke tror hun blir værende hos oss også. Da blir det 6 lunder og en gordon i heimen.
Hmm!!
Lykke til med den nye, og så er det jo spesielt å få noe tilbake som stammer far eget oppdrett, blir liksom
litt mer "familie".
Hilsen fra Torild og gjengen
Loggført

bardmand
Jr. Medlem

Innlegg: 32

SV: Ny "gammel" eier av lundehund
« Svar #1 på: 05.11. 2007 08:10 »

Gratulerer! Så koselig. Jeg "gjennoppdaget" jo lundehundrasen da jeg møtte Frøy, og det møtet var nok
mye av årsaken til at jeg sa ja da jeg fikk tilbud om å overta min lundehund. Håper Arna slekter på
bestemora si, og at dere får mange fine stunder sammen framover. Lykke til!
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Ny "gammel" eier av lundehund
« på: 05.11. 2007 07:52 »

Hurra :)
Arna er nå henta heim til Lensvik, Trøndelag og Norge :)
Rekner med at mange av dere lundehundeiere har lest våre artikler om vår kjære Frøy,s bortgang i
Lundehund-nytt nr.3!
Dere lesere/medlemmer av forumet har jo også mistet deres hunder av forskjellige årsaker, sykdom,
alderdom etc., og dere veit også hva det vil si å ha en grenseløs kjærlighet til den firbeinte, men også
den fryktelige sorgen, savnet og tomheten i huset når de dør :(
Videre også gleden av å få en ny firbeint venn inn i familien:)
Nå kan vi endelig etter flere måneders forventning fortelle at vi har henta Arna tilbake til røttene her i
Norge fra Johanna Olsson, kennel Frontpage, i Sølvesborg i Sør-Sverige. Så en stor takk til Johanna :)
Mor til Arna er Atla Skaldsdottir(fra vårt oppdrett), og far er Aspheims Trollunge. Arna,s fulle navn er
Frontpage Arna Atladottir.
Syntes vi nå måtte dele gleden med andre lundiseiere i forumet--Hilsen fra Arna, Arve Idar og Dagrunn, kennel Vollakloa, Lensvika
Loggført
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Alltid
Alltid

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

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk
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Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Hjemmeside

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: Hjemmeside (Lest 2278 ganger)

MagnusEnger

SV: Hjemmeside

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« Svar #1 på: 27.10. 2007 17:25 »

Og/eller send dem til meg, så legger jeg dem på hjemmesiden: Lenker, Norske hjemmesider.

« Siste redigering: 27.10. 2007 17:33 av MagnusEnger »

Loggført

Hjemmeside - Bilder

Geira

Hjemmeside

Æresmedlem
Innlegg: 102

« på: 26.10. 2007 19:17 »

legger inn adressen til en hjemmeside med Thoy; Geira's valp fra siste kull.
http://www.123hjemmeside.no/thoy-irene
skal hilse fra Thoy og si voff!
og Geira slenger på et lite hyl
God helg
hilsen Eva og gjengen (uten hjemmeside foreløpig..)
-kanskje andre kunne tenke seg å legge inn sine hjemmesider her også?
Loggført

Sider: [1]
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Valper.

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:57
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 | Litt av hvert | Emne: Valper.

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

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1] 2
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: Valper. (Lest 2608 ganger)
SV: Valper.

« Svar #15 på: 24.10. 2007 14:58 »

Hei og takk. Det går kjempefint med både mor og barn. Veide henne i morges, og da veide hun 254gr.
Ser etter hvert for meg en rund ting med "utvekster" rundt forbi.
Torild
Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

SV: Valper.

« Svar #14 på: 24.10. 2007 10:47 »

Vi "henger" oss på gratulasjonene .. Håper alt står bra til med både mor og barn, kos deg med de.
Hilsen oss nordpå...

Loggført

bardmand
Jr. Medlem

Innlegg: 32

SV: Valper.

« Svar #13 på: 24.10. 2007 07:39 »

Gratulerer! Jeg hadde en whippet som het Thale en gang, men det er vel litt OT...
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Valper.

« Svar #12 på: 23.10. 2007 23:12 »

Koselig å høre om at en ny lundisvalp er kommet til verden, gratulerer!
Dagrunn, Lensvika
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Valper.

Loggført

Geira

SV: Valper.

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #11 på: 23.10. 2007 21:48 »

Gratulerer så mye Torild! Herlig!
Eva
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Valper.

« Svar #10 på: 23.10. 2007 13:35 »

Heisann.
Så ble også Tuna endelig mor. Fredag 19/10 om formiddagen, mens jeg var på jobb lurte hun seg til å
føde! En flott tispevalp lå og ventet på meg sammen med mammen. God og mett, tørr og fin, og veide
193gr. Buret var også ordnet opp i, så hun har vært kjempeflink den nybakte mammen. Når jeg skriver
endelig, er det fordi jeg har prøvd 2 ganger før uten at det lykkes. Så endelig altså! Alt ser jo,
selvfølgelig, helt perfekt ut; Flotte bein, flott krave, og bliss i pannen. Men jeg kan vel kanskje ikke kalles
upartisk? Navnet er bestemt å bli Thale. Jeg storkoser meg med mor og barn, og med de andre.
Stolt matmor Torild
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Valper.

« Svar #9 på: 16.05. 2007 11:40 »

Hei. Å jøss som det vokses! Trym er nå oppe i nesten 600 gram Tjalve ca 550 gram, og Tiril 470 gram. Og
de er 17 dager gamle. På søndag "fikk" de øyne, 14 dager gamle! De er til å spise opp!! (hele valpen,
altså!)
Er det forresten noen som har råd til hva som bør gies som tilleggsmat til valpene, når den tid kommer?
Kunne vært kjekt å høre om erfaringer!!
Stor hilsen, og ønske om en fin 17. mai til alle,
fra Torild og gjengen!
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Valper.

« Svar #8 på: 04.05. 2007 11:33 »

Hei, og takk for hilsener.
Det skal ikke være enkelt, alltid! Runa stresset seg litt opp til å begynne med, og mistet litt av melken. Så
det tok noen dager ekstra å skikkelig komme i gang med å vokse. Siste døgn har de lagt på seg 30gram
alle tre, mot 10-15gram de første dagene. Så nå spises det! Og så er det ikke helt bra med Tiril. Hun har
en framfot og motsatt bakfot som ikke er som de skal være. Feilstilling i ledd. Framfoten har kommet seg
betraktelig med litt "fysioterapi", ser ut som om det er/var sener som var litt slakke? Vi jobber med
bakfoten også, men det tar lengre tid. Veterinæren mente at det vill jenke seg noe med tiden? Så får vi
se. Er det andre som har opplevd noe liknende, og har noen gode råd?
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Ellers er de verdens nydeligste!!! Sure og grinete når de ramler ned fra varmeputen, eller mammen reiser
seg før de er ferdige. Søte og rolige når behovet er dekket både for mat og renslighet. Skjønne!!!
Masse hilsen til dere fra Torild og hele gjengen.
Loggført

Lillehyper
Gjest

SV: Valper.

« Svar #7 på: 03.05. 2007 12:13 »

Gratulerer så mye med valpene! :)
Loggført

Bera

Jr. Medlem
Innlegg: 25

SV: Valper.

« Svar #6 på: 02.05. 2007 14:30 »

Gratulerer så mye med valper!! Håper det ordner seg så Bera vår finner seg en "mann" til neste løpetid,
hun har også lyst på valper :)

Loggført
Hilsen Lene og Bera :)

Hege

Nybegynner
Innlegg: 7

SV: Valper.

« Svar #5 på: 01.05. 2007 21:35 »

Hipp hurra og gratulerer så mye!!! Hege og Molly

Loggført

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Gratulerer!

« Svar #4 på: 30.04. 2007 09:48 »

Får så lyst på valper selv.... Tispa (ikke lundehund) her i gården har løpetid nå, og Storm er helt over styr.
Han har også lyst på valper, sier han. Hehe.
Men blir nok ingen blandingsvalper denne gang, nei ;-)

Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

SV: Valper.

« Svar #3 på: 29.04. 2007 21:08 »

Vi henger oss på gratulasjonene, og lykke til med de små.
Mange gode ønsker fra oss her nordpå.

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=145.0[19/02/2015 19:56:24]

Valper.

Loggført

Gerd Haugen

SV: Valper.

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

« Svar #2 på: 29.04. 2007 20:41 »

Gratulerer Torild, det er så GODT når alt er vel overstått. Trillinger var ikke verst, er vel en stund siden det
var valper hos deg nå. Tør du virkelig gå fra dem med en gang? Det går jo bra, lundetispene er så flinke,
men valpene er jo så små i starten. Guttene var store da, men lille frøkna kommer sikkert til å ta sitt mon
igjen, bare vent og se. Ønsker dem en god og lykkelig fremtid.
Hilsen Gerd og hele gjengen

Loggført

Geira

SV: Valper.

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #1 på: 29.04. 2007 20:38 »

GRATULERER SÅ MYE, MYE, MYE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hilsen Eva
Loggført

Sider: [1] 2
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Valper.
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Valper.

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:57
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 | Litt av hvert | Emne: Valper.

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

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: 1 [2]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: Valper. (Lest 2608 ganger)
Valper.

« på: 29.04. 2007 19:53 »

Hipphurra!! Paluna's Runa er blitt mor til tre deilige valper; Tiril (125gr), Trym (200 gram) og Tjalve (190
gram). Den stolte fader er Rimfakse! De ble født i dag, 29/4-07 rett over midnatt! Hun var helt fantastisk!
Jeg "fikk lov" å rive over fosterhinden, ellers klarte hun alt selv. Etterpå var hun en rask tur ute for å
tisse, før beina nesten ikke kunne gå fort nok inn. Jeg skal hilse å si det er temperament i de søte små.
Mammen skal bare ikke prøve å flytte på seg når det spises, enn si vaske dem!!! Eller andre sånne "fæle"
ting!! Og så kommer det sannelig en sånn svær hånd (heter det visst) og løfter opp og foretar seg
merkelige ting. Er det rart det protesteres?? Jeg kan ikke se meg mett på deilighetene. Men de skal få
"pause"! De andre krever også sitt; MAT! Og TUR!
Så stor og stolt hilsen fra Torild og jentegjengen, og de nye!
Loggført

Sider: 1 [2]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Valper.
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Anatomi og genetikk

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:58
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 | Litt av hvert | Emne: Anatomi og
genetikk

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
bardmand
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Emne: Anatomi og genetikk (Lest 736 ganger)
Anatomi og genetikk
« på: 12.10. 2007 13:11 »

Har ikke klart å finne noe stoff om dette. Vet man noe om hvordan ekstratærne og de andre anatomiske
særtrekkene hos lundehunden nedarves? Kjenner noen til blandingskull med lundehund involvert som har
vært født, og hvorvidt noen eller alle valpene fikk ekstratær? Har faktisk møtt to ulike
lundehundblandinger, men det har ikke vært førstegenerasjonskrysninger (dessuten tenkte jeg ikke da på
å sjekke tær på dem...).
Hilsen Nysgjerrige Bård
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Anatomi og genetikk
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Ny lundehundeier

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:58
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 | Litt av hvert | Emne: Ny
lundehundeier

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
bardmand
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Emne: Ny lundehundeier (Lest 3765 ganger)
SV: Ny lundehundeier

« Svar #13 på: 05.10. 2007 21:31 »

Takk, lu! Veldig hyggelig med så mange lykkønskninger og historier fra andre, mer erfarne
lundehundeiere!
Når det gjelder uhell inne, har det ikke vært flere siden jeg sist skrev her. Jeg passer på å lufte henne
godt etter hovedmåltidet, og da tisser hun ute, og vi har så langt unngått flere dammer inne. Veldig
fornøyd med det!

Loggført

lu

Nybegynner
Innlegg: 7

SV: Ny lundehundeier

« Svar #12 på: 05.10. 2007 20:54 »

Gratulerer som lundehundeier, noen fanastiske og sosiale skapninger!
Har hatt 5 lundehunder opp gjennom åra, 4 med kosetråkking. Eldstemann nå, 8 1/2 år, har daglig ei lita
økt med kosefille eller pledd. Da går framlabbane som potene på en katt, og han vil gjerne ha en snipp å
sutte på. De to andre i flokken har samme vane, kanskje ikkje like ofte. Det må være ei mjuk og litt
lodden fille for at det skal bli noe kos.
Når det gjelder å gjør fra seg uten "selskap"opplevde jeg det samme med to lundehunder. Den første var
her bare ei kort tid. Det var heilt greit å gå ut i garen med de andre-men gjør i fra seg-nei! Heller ikkje
aleine i garen-æ måtte være med. Oppfatta det som ho ikkje ville gjør fra seg på "andres område".
Den andre kom hit for å bli (voksen hund), samme reksjon der. Første dagene gjekk ho ikkje ned av
trappa ei gang uten æ var med. Fikk først gjort fra seg når de andre hadde gått inn, sjøl om de ellers
gjekk godt sammen. Men etter noen dager med oppmuntring når ho bevega seg rundt med de andre og
speseiellt skryt når ho gjorde fra seg har det gått seg til. Kunne trekke meg unna og bare følge med at ho
fikk gjort sitt.
Opplever at lundehundene har selskapsblære så det holder, et uhell i buret eller på det de deffinerer som
sitt inneområde er en katastrofe. (Her regner æ med mange er uenige..) Syns ryktet de har for å være
vanskelige å få husreine er ganske ufortjent. Men særlig med en hund som er ny på stedet må en følge
med at de vikelig får gjort fra seg når de er ute, virker som de har en slags "høffelighetskode" i forhold til
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andre hunder som ikkje er heilt lett å få tak i.

« Siste redigering: 05.10. 2007 20:56 av lu »

hannag

SV: Ny lundehundeier

Nybegynner
Innlegg: 5

Loggført

« Svar #11 på: 01.10. 2007 09:19 »

Hei og gratulerer med ny hund!
Vi har to lundehunder hvorav den ene er en omplasseringslundehund på 5 år. Da han kom til oss var han
knapt 1.5 år. Vi hadde allerede en tispe fra før så han hadde godt med selskap. Allikevel var han veldig
kontaktsøkende overfor oss to-bente og nærmest knyttet til meg med borrelås de første månedene. Det
har normalisert seg, men det gikk gradvis og tok flere måneder. Fremdeles blir han ganske forstyrret
dersom noen begynner å pakke en bag eller lignenede, særlig hvis slike tegn til oppbrudd kommer mens
vi er på besøk. Han har til og med hoppet inn i motoren på bilen vår i angst for å bli etterlatt! Så han vet
at man må passe på flokken sin..
Den andre hunden vår har ingen slike erfaringer eller bekymringer. Hun setter seg like godt under
spisebordet hvis det er tegn på at en lang kjøretur er forestående. Hun har for øvrig bevart litt av
barndommen i seg hun også, for hun "kosetripper" gjerne i ullteppehaugen og da gjerne med noe i
munnen. Før hun fikk valper var det gjerne en flik av teppet, men nå, etter at hun fikk valpene hender at
hun har en av sine egne patter som sutt!! De slutter ikke å overraske.
Loggført

bardmand

SV: Ny lundehundeier

Jr. Medlem

Innlegg: 32

« Svar #10 på: 30.09. 2007 17:33 »

Hei igjen!
Ja, det kan godt hende det er en overgangsfase - det har jeg faktisk sett skje med en annen
omplasseringshund, at den ble mer selvstendig etter hvert som han følte seg tryggere på at ingen kom til
å dra fra ham.
Nå har jeg forresten lagt ut noen nye bilder på bloggen til Gullet (som nå visst blir bloggen til Shiba også:
http://gullet.blogs.no ). På det andre bildet er Shiba med en liten lundehund-lignende sak - noen som kan
gjette blandingen?
I morgen tenkte jeg å dra til veterinæren for å kontrollveie Shiba igjen. Spennende det... Hun har i hvert
fall fått mye mosjon i helga, i det nydelige været vi har hatt.
Loggført

Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

SV: Lundehund vil ha følge ut i nødvendig ærend
« Svar #9 på: 30.09. 2007 12:43 »

Satt opp ny tittel her, så no tror du vel at du skal få et fornuftig svar :)
Neida, eg vet ikkje. Du spør for gode spørsmål.
Kanskje det er litt trygt å ha han far med ut, det er litt rart å ha ny flokk midt i 40 åra (Shiba altså), og ho
føler kanskje at ho passe på så ikkje du også forsvinner? Skulle jo tro at du har poeng med det at Shiba
følger deg rundt i huset også, at ho sjelden er mer enn 5 meter fra deg. Geira kan godt ligge i et ant
rom, ho er meir som Gullet ditt :) - noen ganger kommer ho for å få kos, men ofte kan ho ligge i en stol
heilt for seg sjøl.
Eg følger riktignok som oftest Geira ut på do i hagen, sjøl om det er inngjerda, men det er bare for å
unngå at ho bjeffer, er eg for sein, så setter ho igang, heilt til eg er komt ut :) - det er kjempegøy! Men,
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det var jo ikkje det du spurte om.
Eg syns det høres ut som det kan være en overgangsfase, at ho ikkje trenger følge seinare en gang, men
at det er godt no i starten. Det høres ut som om ho Shiba virkelig setter pris på den nye flokken sin.
Andre har kanskje andre svar?
Så bra at ho blir stadig piggere ute på tur! Det virker som om det med vektreduksjonen til Shiba går av
seg sjøl... -hilsen missunnelig...
Eva
Loggført

Drevja

Nybegynner
Innlegg: 4

SV: Ny lundehundeier

« Svar #8 på: 28.09. 2007 20:05 »

Hei!
Vår yngste tispe som er en av våre "egne" valper på 2 1/2 år bruker også å gjøre de bevegelsene. Hun
ordner seg slik at hun har en snipp av et pledd eller aller helst øret/ halen til en kosehund i munnen. Hun
biter ikke men ligger kun og smatter samtidig som hun beveger føttene. Hun gjorde det oftere når hun
var mindre, men ennå hender det av og til at hun har slike kosestunder.
Artig å høre at en hund som er så pass gammel ennå gjør det.
Lykke til videre med nyhunden!
Loggført

bardmand
Jr. Medlem

Innlegg: 32

SV: Ny lundehundeier

« Svar #7 på: 28.09. 2007 17:46 »

Takk for alle hyggelige lykkeønskninger! Shiba finner seg stadig mer til rette her hos oss, og hun og Gullet
er nå riktig så gode kompiser. Hun har allerede gått noe ned i vekt, og blir stadig piggere ute på tur. Hun
har også møtt katta Elvis - og har tydelig respekt for katter (Elvis er temmelig hundevant, og lar seg
heller ikke skremme så lett).
Angående det å ta over en godt voksen hund - valget var ikke så vanskelig. Shiba virket trivelig, trengte et
hjem, og jeg syntes Gullet trengte en kompis - men det er ikke alltid lett å finne den riktige valpen til
riktig tid - man må jo kunne ta seg fri fra jobb ei stund da, synes jeg. At rasen tiltaler meg var selvsagt
også sterkt medvirkende, og at hun ikke ble oppfattet som noen problemhund av tidligere eier.
Noen uhell med hensyn til husreinhet har vi hatt, men det var jeg jo klar over kunne være en utfordring
med denne rasen. Det er imidlertid på spesielle tidspunkt at disse har skjedd, så det gjelder vel bare å
passe spesielt på da. Jeg har inngjerdet hage med utgang fra huset, men jeg opplever at hun helst ikke
gjør fra seg med mindre jeg er med ut - er det vanlig?
Det er mulig omplasseringen har påvirket henne slik at hun helst ikke vil slippe meg av syne. Hun holder
seg stort sett max fem meter fra meg, uansett om vi er inne eller ute. Nå er jo jeg vant med mynder,
som riktignok liker nærkontakt, men som også kan ligge i andre enden av huset om de finner det for
godt. Uansett er det interessant å observere likheter og forskjeller mellom individer og raser.
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Ny lundehundeier

« Svar #6 på: 24.09. 2007 18:24 »

Hei og hå Bård- og takk for sist!
-For vi to snakka lundehund og hund på flyet fra Tromsø i fjor ja, og da var jo ho Frøy med. Hørte jo på
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deg at du allerede da var interessert i ur-rasen, og artig at du har fått lundehunden Shiba. Ei fin
sjuårsgammel tispe med fint ansikt og pels ser jeg av bildene. Fin blogg også med masse fine bilda av
Gullet også, og jeg likte særlig bildet med Gullet og Elvis da !!
Ad. kosetråkking så hadde ikke Frøy det mens ho levde, men jeg har ei Shiba som kosetråkker, dvs katta
vår Shiba! Pluss at ho maler veldig mye. Vår andre katt Musti og mor til Shiba maler, men kosetråkker
ikke da!
Løkke te med Shiba og Gullet framover :)
Hilsen fra Dagrunn, Lensvika
Loggført

Torild

SV: Ny lundehundeier

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #5 på: 23.09. 2007 23:52 »

Hei, og gratulerer med lundehund. Det var sprekt å ta imot en såpass "gammel" hund!! Flott gjort! Og
hun var jo bare skjønn å se på da. Litt mye av henne kanskje, men det burde være en smal sak for en
whippet å gjøre noe med det, vel. Og så ser det jo ut til (fra billeden) at dere er aktive turfolk, så det går
nok godt.
Når det gjelder "kosepotelabber" (snålt navn) har jeg faktisk ikke observert det på noen av mine hunder.
Jeg har nå 5 lunder og en gordon setter. Har hatt 4 gordons før denne, og 2 andre lunder, i tillegg har
jeg hatt 3 spinoner. (Italiensk pointer)
Men jeg ser det heller ikke på kattene mine. (5 av dem) Dvs jeg hadde en katt for mange år siden som
gjorde det. Da var det en gammel dame som fortalte at katter som var tatt for tidlig fra moren ofte
gjorde det. Ikke vet jeg! Avhengig av hvor de gjør det, (skarpe klør) er det jo litt "fredelig" å se på dem,
og høre på dem; (kattene) de maler jo samtidigt!
Hilsen fra Torild, GS Mie, Bera, Tuna, Runa, Karna, og Trym og kattene
Loggført

bardmand

SV: Ny lundehundeier

Jr. Medlem

Innlegg: 32

« Svar #4 på: 23.09. 2007 15:18 »
Sitat fra: Geira på 23.09. 2007 13:55
Veldig flotte bilder inne på bloggen din! No fikk eg lyst på Whippet! Den såg bare helt herlig ut.

Hei! Takk for det! Gullet er min whippet nummer tre. Akkurat som lundehunden en rase flere burde få
øynene opp for!
Sitat fra: Geira på 23.09. 2007 13:55
Og den Lundehunden var veldig fin syns eg. Flotte farger i pelsen og veldig fint ansikt!
Litt tjukk, men det e eg og :) - noken skulle styrt litt meir med meg så eg fikk litt mindre tilgang på mat... jaja...

He-he, ja jeg håper jo slankingen av Shiba kan ha som bi-effekt at matfar mister noen gram, han også ;-)
Sitat fra: Geira på 23.09. 2007 13:55
Angående det med "kosepotelabber". Eg ringte nettopp til Liv (valpeformidler) for å høre om hennes gjorde det. Eg har ikkje sett at min
Geira gjør det (ho er 5 år). Liv har fire lundehunder no, ingen av hennes gjør det. Og ho hadde 2 før det, Sara og Raja, begge levde
lange og gode liv. sara gjorde det ikkje, men Raja gjorde! Med potene (undskyld måtte slenge på en redigering her: labbene mener
eg!), som en katt!
...
(ja, forresten! Mira (Berner Sennenhund og Newfoundlandshundmix), 7år, bruker ikkje kosepotelabber, heller ikkje Jada (Grosser
Schweizer Sennenhund) 3 1/2 år. Eg kan ikkje huske å ha hørt om andre grossere som gjør det, men hvis eg får høre om det skal eg gi
beskjed. :))
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Jeg la ut spørsmål på dyresonen.no om det samme, og der er det noen andre eiere av andre raser som
gjør noe lignende - blant annet en basenji, som jo også regnes som en ganske "primitiv" rase. Kan jo
være noe med det.
Loggført

Geira

SV: Ny lundehundeier

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #3 på: 23.09. 2007 13:55 »

Hei!
Veldig flotte bilder inne på bloggen din! No fikk eg lyst på Whippet! Den såg bare helt herlig ut.
Og den Lundehunden var veldig fin syns eg. Flotte farger i pelsen og veldig fint ansikt!
Litt tjukk, men det e eg og :) - noken skulle styrt litt meir med meg så eg fikk litt mindre tilgang på mat...
jaja...
Angående det med "kosepotelabber". Eg ringte nettopp til Liv (valpeformidler) for å høre om hennes
gjorde det. Eg har ikkje sett at min Geira gjør det (ho er 5 år). Liv har fire lundehunder no, ingen av
hennes gjør det. Og ho hadde 2 før det, Sara og Raja, begge levde lange og gode liv. sara gjorde det
ikkje, men Raja gjorde! Med potene (undskyld måtte slenge på en redigering her: labbene mener eg!),
som en katt!
Så interessant tema å ta opp!
Eg så trodde at det med å ligge på rygg med beina i været var Lundehundstillingen!
Så det er mange raser som gjør dette? Stilig å se når Whippeten gjør det sikkert!!
Eva og Geira
(ja, forresten! Mira (Berner Sennenhund og Newfoundlandshundmix), 7år, bruker ikkje kosepotelabber,
heller ikkje Jada (Grosser Schweizer Sennenhund) 3 1/2 år. Eg kan ikkje huske å ha hørt om andre
grossere som gjør det, men hvis eg får høre om det skal eg gi beskjed. :))
« Siste redigering: 23.09. 2007 14:10 av Geira »

bardmand
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Loggført

SV: Ny lundehundeier

« Svar #2 på: 22.09. 2007 18:58 »

Hei Tor, og takk for svar!
Har aldri hørt om, eller sett hunder av andre raser som gjør dette, men kanskje jeg skal spørre på et
annet hundeforum. Interessant at deres gjør det, i hvert fall! Shiba liker også å ligge på rygg, hun ruller
seg mye i gresset også. Når det gjelder å strekke beina i været, er det imidlertid ingen som slår
whippetene (nå har jo de bein i metervis også, da...) ;-)
Nå har jeg forresten lagt ut noen bilder av Shiba og whippeten Gullet på bloggen til sistnevnte, om noen
er interessert: http://gullet.blogs.no
Loggført

Tor Omholt
Nybegynner
Innlegg: 3

SV: Ny lundehundeier

« Svar #1 på: 22.09. 2007 16:45 »

Hei og gratulerer med lundehund som jeg håper du får mye glede av. Vår hund Katla 2 år gammel gjør
akkurat det samme som du beskriver og vår forrige lundehund Lulle gjorde også det samme så jeg
trodde alle lundehunder gjorde dette og at også andre hunderaser gjorde det samme? En annen ting våre
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hunder gjør når det ser ut som de koser seg er å ligge på ryggen å strekke alle 4 bena ut.Mvh Tor
Loggført

bardmand
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Ny lundehundeier

« på: 21.09. 2007 19:09 »

Hei! Jeg overtok ei 7 år gammel lundehundtispe for 14 dager siden, da hun plutselig trengte et nytt hjem.
Hun er litt overvektig, men ellers en nydelig hund på alle sett og vis. Ganske annerledes enn min 2,5 år
gamle whippet-tispe, men de begynner å finne kjemien.
Håper å lære mer om lundehunder her inne. Jeg har vært fascinert av dem helt siden barnsben. En av
lærerne mine på barneskolen hadde ei lita tispe som hun av og til hadde med seg så vi fikk hilse på. Jeg
vet knapt noen hunderase med et mer uttrykksfullt ansikt enn lundehunden.
Har merket meg en ting ved henne som jeg aldri har sett andre hunder gjøre: Hun "kosetråkker" med
frambeina, akkurat som en katt! Når det gjelder katter, har jeg hørt at dette skal være en refleks de har
med seg fra pattestadiet - når de tråkker med beina mens de dier. Hun gjør særlig dette når hun ligger
på et fuskepelspledd jeg har. Er dette noe andre lundehundeiere har sett hos sine hunder?
Loggført

Sider: [1]
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19.02. 2015 19:58
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
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1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1] 2 3
Skrevet av
Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Emne: Lundehund som trekkhund!?! (Lest 6776 ganger)
SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #35 på: 04.10. 2007 19:23 »

Hei igjen Eva (og alle andre)
Gleder meg til å se bilder, og spesielt av den store vogna, da jeg aldri har sett den ferdig montert.
Artig å høre at det fungerer!
Venter i spenning på bilder.
Gunn Tove og gjengen (Vinga, Heike og Lady)
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

Æresmedlem
Innlegg: 102

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #34 på: 03.10. 2007 16:09 »

Gunn Tove!!!
(og alle andre sjølsagt- det er jo et forum)
Ja, eg vet at du vil ha bilder Gunn Tove. Liv har tatt noken bilder idag, og Torild tok bilder forrige tirsdag.
Så eg og venter på bilder. Og eg vet at det tenkes på å sende de til deg. Have patience ;)
No e vi igang igjen! Med store vogna! Den e veldig god! Hadde litt problemer med festene til dragene.
Men med litt fram og tilbakeplassering så fikk vi pressa på dragene. Så no har vi begynt å trekke med 2
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hunder. Tar litt tid før vi får begynt med flere enn det, siden vi foreløpig har plassert vogna på
hundebanen. Det betyr at vi stort sett trener med den engang i uka. Men, kanskje vi skal øke på litt no ei
lita stund. Hadde vært spennende å prøvd med 4 hunder! Då blir det 2 foran og 2 bak.
Eg har jo bare en lundehund, så eg e jo avhengig av drahjelp :)
Blitt så glad no av dette, at eg nok må til å trene med Grosseren min igjen og. Pusse støv av saccokjerra Jada har ikkje halta på 1 år eller noke, iallefall lenge, lenge.
Var ikkje dette kjekke nyheter?
Gode seler har vi fått tak i og. Som vi har festa D-ringer på sidene. Alt er bare fryd og gammen.
Eg er så imponert over kor fint vogna beveger seg, vi kan faktisk kjøre over både stokk og stein, iallefall
med den for ein hund, men det ser lovende ut med den for 4 hunder og. Veldig bevegelig vogn, god å
svinge!
Eva og trekkhund Geira
« Siste redigering: 03.10. 2007 16:13 av Geira »

Geira

SV: Lundehund som trekkhund!?!

Æresmedlem
Innlegg: 102

Loggført

« Svar #33 på: 01.04. 2007 19:33 »

Hei!
Masse flotte bilder å se!
Kjekt at det dukka opp flere som viste seg å ha fått til trekking med og uten vogn.
Hos meg går det litt trått for tiden, venter valper - kanskje- i begynnelsen på mai på Geira og har en
"nuffeberner" med nytt korsbånd, og en grosser som ikkje har trent på lenge, lenge p.g.a halting (men
hun ser bra for øyeblikket)
Stå på dere andre, såpass at eg ikkje glømmer ut at eg tross alt har utstyret i orden :))
Beste hilsen Eva og Geira og gjengen
Loggført

MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #32 på: 27.03. 2007 21:06 »

Etter litt sommel er bildene nå på plass:
http://www.lundehund.cc/ny/component/option,com_flickr4j/Itemid,57/Task,groups/Page,1/Photo,4353389
http://www.lundehund.cc/ny/component/option,com_flickr4j/Itemid,57/Task,groups/Page,1/Photo,4353394
http://www.lundehund.cc/ny/component/option,com_flickr4j/Itemid,57/Task,groups/Page,1/Photo,4353400
Artige bilder, ihvertfall!
Vennlig hilsen
Magnus

Loggført
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Hjemmeside - Bilder

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #31 på: 25.03. 2007 21:07 »

Hei Siri og Teela
Ja i helga har vi fått prøvd ut pulken da vi var på hytta oppi Fjellkjøsen, og her var det nok snø og flott
vær :)
Det var nok ikke det artigste Frøy syntes om, det å dra pulk, men det gikk da ganske så bra!
Skal sende noen bilder til websida
Hilsen fra Dagrunn og Frøy av Vinterskogen
Loggført

Siri

Nybegynner
Innlegg: 15

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #30 på: 19.03. 2007 22:50 »

Nå snør det i trøndelag, så da er de håp for "trekkhundene" våre til påske!:)
Du må la oss få høre hvordan det går med Frøy og trekksledn, og legg ut bilder når dere er kommet så
langt.. Hørtes morsomt ut det der!
Siri og Teela
Loggført
Siri og Teela

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #29 på: 16.03. 2007 07:59 »

Hei Siri og Teela
Jeg som "tilårskommen" lundehundeier blir inspirert av dere unge lundehundeiere, Gunn Tove med Heike
og Vinga, Ingerid med sin Storm og deg Siri med lille og fine Teela, og så flott at dere bruker rasen på
nye områder :)
Artig å høre at Teela trives som trekkhund :)
Iallfall har dere gjort til at jeg har tatt frem en gammel liten nedstøva heimlaga trekkslede!
Den ble laget av min sønn til forrige hund, japanske spisshund Ajax, og er av lett fibermaterial med
skinner under, 57 cm lang og 27 cm bred og med drag på 65 cm. Størrelsen tror jeg absolutt da vil passe
for tispa vår.
Nå skal støvet bort, og skal kjøpe trekk og se på seler til Frøy, og håper da på mer snø i Trøndelag!
Fra Dagrunn Mæhlen og Frøy Av Vinterskogen
Loggført

Siri

Nybegynner
Innlegg: 15

Lundehund som trekkhund
« Svar #28 på: 13.03. 2007 10:11 »

Nå har min Teela også debutert som trekkhund på ski, og jeg er nesten litt imponert!:)
Vi var på en mils lang tur, og jeg synes hun trakk fint hele veien. Virker som hun synes dette er gøy! Og
det er jo super trening. Så vi håper det kommer mer snø til påske så vi får prøvd oss litt mer..
Nå veit jeg ikke hva sela vi bruker heter, det er ei norskprodusert ei.. Er vel ikke ei super trekksele, men
den sitter godt på henne. Hun er så lita, og jeg synes det er vanskelig å finne små nok seler som sitter
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bra..
Siri og Teela
Loggført
Siri og Teela

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #27 på: 01.03. 2007 09:00 »

Har gått en del på ski med ham i vinter. Han har aldri problemer med at det blir langt eller fort, men han
trekker ikke like bra etter fem km...
Bruker det som styrke-og kondisjonstrening i Agility-sammenheng. Har også prøvd å trekke gjenstander,
for eksempel snøspade eller hvasomhelst annet med egnet vekt og motstand. Da ble han sliten ;-) For
han kunne ikke jukse ved å gå og trekke litt halvveis sånn som de kan på ski eller i spann.
Problemet mitt er egentlig å finne en god sele! Jeg har brukt vanlig sykkelsele i begynnelsen, men den gir
langt fra idèelt trekkpunkt. Prøvde så med nomesele, men i og med at de ikke finnes små nok, kom
festepunktet for langt bak, og i veien for halen. Noemeselen fungerer fint til å trekke ting på bakken med,
for da kan halen gå opp innenfor trekkfestet. Men til skitrekk har jeg ingen fullgod løsning ennå.
Noen som har prøvd WebMaster fra Ruffwear på lundehund?
Den ser bra ut, og kjenner flere som har gode erfaringer med den. Dog ikke på lundehund...
Ingerid og Storm (som forresten skal debutere i AG på lørdag!)
Loggført

Geira

å trekke på ski!

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #26 på: 24.02. 2007 18:36 »

Hei !
Så bra! Det er jo så flott, for på ski blir det mange ganger veldig lite motstand og -for hunden. Kjekt å
høre om!
Har du stått mer på ski siden dette? Og i tilfelle fungerer det stadig like bra?
Spennende iallefall, då kan man jo ha glede av å ha hunden med seg. Og blir han trøtt kan man jo bare
stappe han i sekken i nedoverbakkene :D
Det har eg syntes var så ypperlig med Geira, min lundehund. Det går jo enkelte ganger veldig lenge
nedover..-på lange turer -og då blir det litt mye springing, litt for fort.
Og så er det det med skiheis, det har eg aldri fått prøvd med Geira, p.g.a de store "beista" som skal være
med, men det hadde vært moro å gjort. Til hytta må vi gå ekstra langt i forhold til om vi hadde vært
aleine, -toføttinger, uten å få brukt tilgjengelig skiheis.
Jaja, har ikkje prøvd skiene siden ifjor påske, og då blei det noe "amputert"- p.g.a 2 store udresserte
bøllefrø, de firbeinte altså....
Eva og Geira
Loggført

Ingerid
Margrete

Jeg har brukt Storm som trekkhund, riktignok på ski.
« Svar #25 på: 13.02. 2007 09:19 »
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Klaveness

Jr. Medlem

Innlegg: 38

Han trekker som en drøm. Ikke dårlig sammenliknet med min venninnes huskyer. Men så lenge jeg bare
har èn, blir det ikke noe spann av det. Og hundekjøring er ikke mitt fremste prioriteringsområde.
Men moralen er altså: Jeg er overrasket over hvor godt han trekker med sine puslete 8 kg!
Og han synes det er moro!

Loggført

Geira

SV: Lundehund som trekkhund!?!

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #24 på: 19.12. 2006 17:48 »

Hei!
Min grosser og store trekkhåp Jada halter, det gjorde hun for ca et år siden og. Så eg må utsette å trene
med henne. Disse store tunge hundene og alt "dillet" med armer og bein (hadde eg nær sagt). så no blei
eg så skuffa at eg tenkte: Søren heller, no skal Geira få prøve seg, no har eg tid til henne.
Så no har vi begynt du! På skikkelig steinete skogsvei! Vogna "di" Gunn Tove går som en drøm! Eg er så
fornøyd med den!!! Og Geira går tidvis som en drøm, holder på ca 5 minutt. Har funne ut at eg MÅ ha
bånd på henne, ellers kan hun sette ut som en løpsk hest. Så eg lar Geira stort sett styre tempo og
retning, men må korrigere henne litt av og til. Eg er veldig fornøyd, vogna må jo nødvendigvis bråke når
veien er så hompete, tror ikkje det gjør noe, for Geira er kjempefornøyd etterpå :) - og eg synes det ser
ut som om hun er litt fornøyd mens hun trekker og.... Pleier å ha endel oppi kassa, sånn tre-fire kilo
kanskje, spesielt på flaten har eg funne ut at det er godt med litt vekt sånn at hun ikkje tar så lett av.
Hilsen Geira (kløv og trekkhund) og Eva
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #23 på: 30.09. 2006 13:12 »

Hei der. Må jo innrømme at jeg er litt treig jeg og. Miklagard har hatt vogn "på seg" 2 ganger, begge
gangene var mindre vellykket. Så har vi prøvd ett par ganger bortover veien hjemme med at han går
med sele, og jeg med vogn. Det var "bedre", så vi prøver nok videre. Det er noe med å venne seg til
lyder og bevegelser tror jeg. Jeg har også polstret kassen på vognen med "møbelknotter", sånn i fillt ved
dere. Det bråker litt mindre. Så spenningen fortsetter.
Ha en fortsatt fin høsthelg.
Torild
Loggført

Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #22 på: 23.09. 2006 21:08 »

Hei igjen.
Jeg har lånt bort vogna til Vinga, for alle vognene er ikke ferdige... Men både Vinga og Heike skal etter
hvert trenes :)
Heike virker ikke mye pysete, og jeg regner med å starte tidllig med å venne han til å gå med vogna rundt
seg (selvfølgelig ikke kobles til på leeenge ennå, han er jo bare 11 uker nå :) )
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Hadde vært fint med treningstips fra dere som har prøvd dette før. Vi er jo helt ferske på området.
Mvh
Gunn Tove, Vinga og Heike
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

Æresmedlem
Innlegg: 102

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #21 på: 23.09. 2006 11:48 »

Hei Gunn Tove!
tror at du e litt tidlig ute å spørre :) Vi rir ikkje den dagen vi saler! Eller for å si det sånn, vi vognkjører
ikkje den dagen vi seler. Å vi er optimistiske vi! Må få litt tid på oss. Eg har sele. Men, nå i det siste har
eg ikkje brukt vogna til de store hundene heller. Har hatt vogna på Geira i ca. 1 min tilsammen, og prøvd
den 3 ganger. Og det er uvant for Geira ja. Og eg brukte LAAANG tid på å få grosser schweizer hunden
min Jada til å tolerere og like vognkjøring. Og hun skal jo være født til slikt. Siden har det vært så varmt
at eg ikkje har hatt framme store vogna på måneder. Og då blir det ikkje til at eg trener med Geira heller.
Stor familie vett du :)). Eg tror det er viktig at ytre forhold, som temperatur, også er optimal når det er i
innlæringsfasen.
Vogna er fin den, lett å manøvrere, vi er veldig fornøyde med den. Kordan går det med Vinga då. Har
doke trent?
Eva og Geira m familie :)
P.S. Fått deg ny valp? GRATULERER!!!
« Siste redigering: 23.09. 2006 12:00 av Geira »

Loggført
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 19:58
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 | Litt av hvert | Emne: Lundehund som
trekkhund!?!

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

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: 1 [2] 3
Skrevet av
Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Emne: Lundehund som trekkhund!?! (Lest 6776 ganger)
SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #20 på: 22.09. 2006 12:41 »

Hei og hopp!
Hvordan går det med lundehund som trekkhund? Noen som har gjort seg noen erfaringer med de små
vognene?
Mvh
Gunn Tove, Vinga og Heike (to fremtidige trekkhunder)
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: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #19 på: 30.06. 2006 18:22 »

Hei der Gunn Tove og Eva og alle andre.
Jeg har bestillt min egen vogn ja, syns det er helt topp!!!
Sikkert ingen dum ide med en "felles" til oss i Rogaland, kanskje med plass til flere hunder.
Vi får snakke med de andre og se hva som skjer.
På min vogn vil jeg gjerne at det står Trodli-Skogen som er mitt kennelnavn. Har ikke egen hjemmeside,
desverre. Kunskapene mine i forhold til denne maskinen strekker seg ikke så langt, ennå. Men kanskje en
dag????
Så: stor hilsen til alle fra Torild +++++
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Loggført

Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #18 på: 30.06. 2006 12:33 »

Hei Gunn Tove!
Har sendt deg noen mailer på adressa di. Men, det ser ut til at det er helt unødvendig. For her er det full
gang ser eg! :D Kjempebra!
Eg tenker at hvis du produserer en vogn for flere hunder, så kan vi bruke den i klubben her i Rogaland.
Og då kan det være kjekt å ha et navn som både beskriver rasen og den lokale tilknytningen. Ka med
Lundehund i Rogaland f.eks.? Torild, du vil vel sikkert ha din egen vogn i tillegg, men mellom oss to
aktive, heheh, forslag? Ellers er vi åpen for forslag fra andre som kommer på banen, ikkje sant Torild :))
På min vogn vil eg gjerne at det skal stå: Minsten
Eg har jo bare en liten tass og to store hundebeist! :))
Kjempetiltak!
Beste hilsen Eva og Geira
Loggført

Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #17 på: 30.06. 2006 08:55 »

Hei Torild og Eva
Den lille vogna er jo bare for en hund. Vi fant forresten ut i går at det var greit å ta av kassen når de skal
prøve å være fastspent for første gang. Bråker litt mindre, og den er uansett løs.
Den andre vogna blir jo noe større (ca dobbelt så bred). Satser også her på bruk av plastkasser. Prøver
her å få plass til to drag i bredden, og med mulighet til flere forover (hengslet sammen på et vis) slik at
kombinasjonsmulighetene blir mange. Mulig jeg også eksprementerer med drag for en hund i front (for
f.eks. 3 eller 5 spann). Må bare finne praktiske tekniske løsninger på alt dette :)
Holder også på å leke med "registreringsnummer" til å feste bak på vognene. Gjerne med kennelnavn,
hundenavn e.l. Noen ønsker (fant ingen av dere i oppdretterlista) ?
Mvh
Gunn Tove og Vinga
PS! Skal forresten forsøke å sy nomesele/kombisele til Vinga for å teste ut hva som er best å dra vogn
med.
Har fått masse tips og hjelp fra Ingvild Espelien til dette
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
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Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Torild

SV: Lundehund som trekkhund!?!

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #16 på: 29.06. 2006 17:21 »

Hei Gunn-Tove.
Fargen er ikke så viktig, bare det ikke er rosa! Ikke helt min stil det der. Det er jo heller ikke snakk om
store belastningen, litt drikke,litt kosemat, et teppe til å ligge på kanskje! Det viktigste er jo "følelsen" av
å jobbe, det liker de jo, disse søte små. Går det ann at de for eksempel går fler etter hverandre i samme
drag? Er det da mulig å lage drag som kan skjøtes i lengden? Eller må det være ved siden av hverandre?
Jeg ser med spenning fram mot å prøve iallfall.
Masse hilsen Torild +++++
Loggført

Gunn Tove

SV: Lundehund som trekkhund!?!

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #15 på: 26.06. 2006 22:51 »

Hei
Bestillingen er mottatt :)
Tar som sagt gjerne imot fargeønsker på kassen.
Når det gjelder design av vogn med flere drag og kombinasjoner er jeg interessert i input på hva den bør
tåle av belastning, størrelser etc.
Har begynt diskusjoner med min "meddesigner og produksjonsansvarlig" (min far) ang. nye vogner.
Han starter produksjonen av en-hunds-vognene i morgen, men det kan ta noe tid da han ikke er helt
arbeidsfør selv og er avhengig av å sette bort noe av arbeidet. Jeg gir i alle fall beskjed når de er
ferdige.
Mvh
Gunn Tove og Vinga
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #14 på: 26.06. 2006 17:36 »

Hei der!
Så fantastisk moro! Kan jeg få bestille en? Jeg har jo flere hunder, men tror at jeg konsentrerer meg om
en om gangen. Så ett drag holder det! Eller....? Kanskje en hvor man kan velge ett eller to drag? Nei jeg
starter med ett jeg! Mulig jeg kommer med ny bestilling når du har fått til en med flere muligheter. Så
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kan de andre gå med kløv så lenge.
Du er jammen god som får til noe sånt!!!
Masse hilsen fra Torild, Miklagard, Bera (som snart er frisk av IL), Runa, Tuna, Karna og GS Mie.
Loggført

Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #13 på: 26.06. 2006 12:30 »

Hei igjen :)
Prisen for selve vogna med kasse og hjul er kr 1500,(materialer, lakk og arbeidspenger til det vi ikke kan gjøre selv er dessverre ganske dyrt).
Må gjøre oppmerksom på at det er litt usikkert om det blir samme type hjul som på bildet, da tilgangen er
noe begrenset. Har andre typer hjul som jeg må teste om er like lette å dra :)
Sela har jeg kjøpt hos Canis - www.canis.no og er av typen webmaster (finnes under trekk og turutstyr)
pris kr 329,- +frakt. Vinga har den minste sela str. xxs. Illuge har str. xs. Så her er det jo avhenging av
størrelsen på hunden. Jeg har festet på to nøkkelringer av kraftig type på sela for å ha noe å feste vogna
med (bruker carabinkroker - størrelsen kommer an på hvor smal / brei hunden er. Med sele i xs og
samme kroker som til Illuge kom vogna litt langt ned på Vinga. Derfor kjøpte jeg den mindre sele, slik at
festene kommer lenger opp på ryggen. Er ikke så veldig mye å regulere på på denne sela... Dessuten blir
det flere festemuligheter på de nye vognene.
Skal undersøke litt med hvordan det er å sy en slags kombinert sele (a la nomesele) til lundehund også.
Må bare rådføre meg med folk som har greie på trekkhunder og belastningspunkter osv.
Vogna veier ca 3,5 kg med kasse og hjul og er så lett å dra at det er bare å bruke lillefingeren. Det er ikke
sikkert at den tåler så veldig stor belastning, da tanken min bare var å trekke vannflaske, skål og
godbiter... Men litt skal den jo tåle.
Når det gjelder farger så har vi foreløpig bare lakkert ramma i svart (kan jo lakkeres i ønsket farge
senere). Fargen på kassen er litt etter som jeg får tak i, men har du ønsker så skal jeg se hva jeg får tak
i. Det jeg vet er mulig akkurat nå er:
Sølv og mørkeblå (ikke gjennomsiktige), hvit (gjennomsiktig), rosa, grønn og blå (delvis gjennomsiktig).
Har også fått tak i svart tidligere, men ikke funnet det i det siste.
Når det gjelder framtidig prosjekt med mer fleksibel vogn hadde det vært flott med bilder av løsningene
på saccovogn dersom du har digitalkamera. Dvs drag, hengsling av drag, styring på framhjulene (regner
med at det er det), hvordan evt. 4-spann er løst i praksis. Kan sendes på epost: gtormset@online.no
Vi snakkes!
Gunn Tove og Vinga
« Siste redigering: 26.11. 2007 15:13 av Gunn Tove Ormset »
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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Loggført

Lundehund som trekkhund!?!

Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #12 på: 26.06. 2006 10:33 »

Eg og bestiller en vogn til Geira. Har du noen pris? Med alt (unntatt frakt og slikt) sele og alt nødvendig?
Eg og har bare en Lundehund. Men, mange har jo flere, så her er det et marked, skulle eg tro.
Eg har jo denne såkalte Saccovogna mi, som eg har begynt å trene på med Jada- grosser schweizer
sennenhunden min. Og enda dette skulle ligge naturlig for henne - å trekke - så var vogna
kjempeskummel i begynnelsen. Eg begynte med å lokke henne avgårde 1-2 meter, tok så av henne alt
utstyret og ga henne fri, så hun fikk se at hun taklet det. Polarhunder girer kvarandre opp i spann, og det
er jo ofte eneste turen de får, den turen med vogn/slede. Eg gjorde den tabben med min Mira
(blandingshund -newfoundlender/berner sennen) at den dagen hun skulle trekke vogn (handicaptrekking)
så fikk hun tidligere på dagen den vanlige turen sin, en god time fri springing i skogen. Klart det var
kjedelig å trekke da. Tilslutt måtte eg slutte å trekke med Mira, hun nektet. Nå er Mira også en type som
ikkje helt ser vitsen med den der vogna, gidder ikkje det.
I allefall, Jada går som en drøm nå! Og vi har begynt å legge på last. Det har tatt mange måneder å få
henne til å like det. Men, hun er ung og trenger mange pauser, som hun finner ut sjøl kortid hun vil ta.
Vel, saccovognen er aldeles genialt laga, med en veldig "føyelighet" i mange ledd. Du har rett, den er
hengsla ja. Og dragene er laga av aluminium. Hvert drag har 2 firkanta "løkker" og på vogna er det fire
mottak for "løkkene", slik at man lett kan sette på og ta av dragene. Hvis man bruker en hund, bruker
man de to mottakene i midten på vogna.
Det er komplisert laga ja. Og den er jo laga for å trekke mennesker- ikkje last. Eg har i tillegg en Rocky
vogn, den er for flerbruk (for barn og ting og tang) og har det samme lave tyngdepunktet som på din
vogn. Den står og samler støv, for tiden, den trenger nye deler. Fint hvis en kunne kombinere
egenskapene til Rockyvognen og til Saccovognen. D.v.s Rockyvognens lave tyngdepunkt, med
Saccovognens muligheter for å sette flere hunder i arbeid. Eg vil tro at dragene kan være i en størrelse,
mens selene er til tispe og hannhund. Eg ser at du har brukt samme fasong på draget som eg er vant til.
Med bøyle over front på hunden. Ka med en størrelse på "understellet" på vogna, og avtagbar kasse? Det
blir en veldig stor utfordring. Du skulle ikkje tilfeldigvis være ingeniør? :))
Nei eg aner ikkje kor mange liter du skulle ha på kassen om du lagde større vogn. Men eg vil tro at det vil
lønne seg å lage en vogn med mange muligheter for utskiftning av utstyr etter om det er en eller fire
hunder, f.eks.
Eg tenker på å ha Geira med meg i en sammenheng med "grønn omsorg" og "handicaptrekking" (der Jada
gjør jobben), så eg vil ha stor glede av en vogn til Geira. Kanskje kjøper eg også en større vogn, når den
evt. kommer på markedet, får då kan eg sikkert låne noen flere Lundehunder. Vogn til Lundehund er en
veldig fin måte å vise at man kan få ting til, og at det er muligheter for alle til å klare noe de har lyst til.
Men, altså, foreløpig er eg fornøyd om eg får kjøpe en vogn til Geira av de som er i produksjon nå.
beste hilsen Eva og Geira
Loggført

Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #11 på: 26.06. 2006 00:14 »

Hei igjen!
Er litt opptatt av å prøve noe nytt og ikke nødvendigvis høre på de som ler av meg (Solvor lo av meg, men
endte opp med egen vogn til Illuge :) ). Har gjort litt research på eksisterende hundevogner før jeg
designet denne. Er en forholdsvis enkel utgave som ikke tar stor plass når man tar av hjulene og kassen.
Ramma kan jo henges på veggen :)
4-5 vogner er under produksjon, hvorav jeg skal ha en selv og bestilling på en til (foreløpig). Så her er det
bare å bestille :)
Men det kan være at man trenger laaang tid og mye tålmodighet for å trene lundehundene til dette. Det
ble i allle fall litt skummelt for Vinga.
Regner med at det blir flere trekkhunder på spesialen neste år :)
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Når det gjelder avtagbare drag og større vogner har jeg ikke tenkt så mye på det.... jeg har jo bare en
lundehund. Men det krever vel at dragene er individuelt hengslet hvis man ikke har hunder som er like
store....(tenke...tenke...). Og flere enn to blir en større utfordring.... Er jo endel forskjell i størrelsen på
tispene og hannene...
Hvor stor kasse tenkte du evt. på? Den på bildet er 15 liter. 30 liter bør kanskje passe til to hunder. Selve
vogna veier veldig lite. Flere enn to hunder bør kanskje ha fire hjul og med styring på de fremste? Ideer
mottas med takk :) Kanskje det blir laget en vogn til flerspann også :)
Mvh
Gunn Tove og Vinga (fremtidig trekkhund)
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

Lundehund som trekkhund!

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #10 på: 24.06. 2006 11:18 »

Vil ha! Vil ha! Guri så stilig. Koss har du fått til det? Eg e skikkelig imponert!
Du må ta patent og produsere :)) , ikkje sant? Eg kjøper en eg!
Alt du får til!
Beste hilsen Eva
P.S ka med å lage avtagbare drag, som på saccokjerren? Då kan du både ha større kasse og lage dobbelt,
trippel drag. Kanskje det går an å lage drag til 6 lundehunder, f.eks. Men, veldig bra med den originalen!
« Siste redigering: 24.06. 2006 11:31 av Geira »

Gunn Tove

SV: Lundehund som trekkhund!?!

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Loggført

« Svar #9 på: 23.06. 2006 11:57 »

Hei igjen.
Nå har vi tatt i bruk lundehund som trekkhund her i Trøndelag :)
Egne vogner er designet, seler tilbasset og et par hunder er prøvd foran vogna. Kjempegøy!!!
Vinga trenger nok masse trening før hun finner seg i dette, men Ålvisheims Illuge Skald (Ille) er et
naturtalent. Ligger bilde på Vingas fotoalbum på flickr.com (se linken)
http://www.flickr.com/photos/34974261@N00/ (Ille med vogn - bildet er tatt på hans tredje forsøk foran
vogna)
Vi fikk masse latter og kommentarer da vi prøvde dette på Hundesportens helg i Granåsen, og flere tok
bilder av ekvipasjen! Dette skal vi trene mer på, og flere vogner er under produksjon :)
Mvh
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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

Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #8 på: 24.03. 2006 17:03 »

Hei igjen!
Kjekt å se at jammen blir Lundehunden brukt! Eg e gledelig overrasket. Flinke folk!
Takk for tips om sele. Alle tips og ideer kommer vel med.
Eg er ikkje med i noen trekkhundklubb. Den er faktisk ikkje så aktiv her i Sør-Rogaland etter det eg har
forstått. Men, eg snakka for en god stund siden med en som har Polarhunder. Det er nok tips å ta med
seg fra folk som driver med mye trekking. Likevel er det som eg ser det et helt annet bruk av
Sennenhunder enn med Polarhunder. Polarhunder er mye raskere. Og spesielt i disse dager når man
krysser raser for å få ekstra hurtige trekkhunder. De store sennenhundene og spesielt Grosser Schweizer
Sennenhunder er med sine muskler og kraftige kropp, skapt for styrke, seighet og ikkje hurtighet. De
store Sennenhundene ble brukt til å trekke kjerrer for bøndene i "gamle dagers" Sveits. Og på kjerrene
var det ost og melkeprodukter til markedene. Som Lundehunden er også Grosseren selvstendig, og ble
ofte sendt til markedet alene. Grosseren (og sikkert Berneren?) ble ofte kalt fattigmannshest.
Eg holdt på med såkalt handikaptrekking i ca. 1/2 år for et par år siden (en time i uken). Det var sånn eg
fikk "dilla" på vognkjøring med hund. Mira (Nuffeberner) fikk etterhvert problemer med motivasjonen,
hun ville ikkje gå. Så nå må eg velge en tllnærming og motivere min nye grosser Jada, slik at det samme
ikkje skjer med henne. Så eg har ikkje kommt så langt med trekking. Jada har ikkje prøvd med vekt på
vogna enda. Hun ser ikkje ut som om det er det kjekkeste hun gjør akkurat! Så derfor er eg forsiktig med
å øke mengden. Det må bli gøy å trekke. Hun MÅ synes det er like gøy som eg! Mira har nå begynt å like
trekking, fordi eg begynte helt på nytt med små økter og masse godbiter.
2 år gamle Jada (som eg fikk fra USA da hun var 1 år) har hatt litt tendenser til halting, noe som ser ut
som det er borte nå. Jada har også vært skeptisk til folk, og har sagt tydelig fra om det! Så det har vært
nok å jobbe med. Men, nu går alt så MEGET bedre, og eg kan begynne å vri hodet for å motivere både
liten og store!
Eva, Jada, Mira og Geira
Loggført

Drammen
Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 8

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #7 på: 23.03. 2006 23:26 »

I 3 år på rad har jeg brukt hundene som "trekkhunder". Jeg bruker magebelte, et elastisk belte som ender
i en Y hvor den ene "armen" er lengre enn den andre. Min erfaring er at det er best å feste tispa i den
lengste armen. På flatmark og svake hellninger har de ingen problemer med litt hjelp å trekke meg. Hvis
det er bratt enten pløyer jeg eller jeg hekter av lina og lar de løpe fritt.Jeg prøvde i år å la dem trekke ei
kjelke men det gikk ikke så fint slik at jeg kommer til å finne på ny festemåte til neste år. Som
hundefeste bruker jeg et kombimert hals-hodebelte som er foret .slik at det ikke vil gnage. Samme belte
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kan brukes i forbindelse med bilbeltet.
Hilsen
Stein
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #6 på: 23.03. 2006 10:32 »

Hei Geira. Beklager, jeg er minst like "grønn" som deg på det feltet. Kanskje noen på nettet kunne gi en
grei beskrivelse? Jeg har også digtalt kamera, men....
Er du med i noen trekkhund-klubb siden du har to andre du trekker med?
Jeg var sannelig ikke klar over det der med hanhund/tispe og arbeids-lyst. Mine trekker ikke, men de går
alle like ivrig med kløv. Jeg har da to hanner og en tispe som "jobber" og en tispe som snart skal
begynne å lære. Det er jo ikke mange grammene de bærer, men litt snadder til turen.
Torild
Loggført
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Emne: Lundehund som trekkhund!?! (Lest 6776 ganger)

Geira

SV: Lundehund som trekkhund!?!

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #5 på: 23.03. 2006 09:43 »

Hei Gunn Tove og Vinga!
Eg lover at når eg får til dette med spannet mitt, så skal eg få noen til å hjelpe meg med å legge inn et
bilde her. Men, eg rir ikkje den dagen eg saler, for å si det sånn. Ha tålmodighet med meg. Takk for tips
om sele!
Beste hilsen Eva

(psst Torild! Kan du noe om å legge ut bilde?! Eg har dig.kamera)

Loggført

Gunn Tove

SV: Lundehund som trekkhund!?!

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #4 på: 23.03. 2006 01:48 »

Hei
Jeg har ingen erfaring med trekkhunder selv, men de har flere typer seler på www.canis.no - Hundeutstyr
- Tur/trekkhund.
F.eks.WebMaster-selen fra Rufferwear (trekk-, tur- og sporsele) som også finnes i små størrelser, eller
kombisele - tror kanskje den er vanskeligere å finne i rett størrelse.
Lykke til!
Hilsen
Gunn Tove og Vinga (trekkopphund på tur)
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PS! Hadde vært morsomt å se bilde av spannet :)
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: Lundehund som trekkhund!?!

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #3 på: 22.03. 2006 18:52 »

Tusen takk for svar! Interessant! Ja, tenkte eg det ikkje, det var hannhund eg skulle hatt!
Det er så gjenkjennelig dette med at tispene gjør så de selv vil! (heheh) Geira og trives nok også best løs,
men eg får jobbe litt ekstra med motivasjonen. Drive litt lurendreierpsykologi, så kanskje eg får lurt disse
lure tispene mine.
Takk igjen! Setter stor pris på svar!
Eva
Loggført

hannag

Nybegynner
Innlegg: 5

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #2 på: 22.03. 2006 13:35 »

Jeg har to lundehunder, en hannhund og ei tispe. Riktignok har jeg ikke prøvd å la dem trekke en
vogn/slede, men vi går en god del på ski med dem forann i parkobbel og strikktau. På denne måten
trekker de en del.... Hannhunden Cæsar synes dette er helt topp og legger seg i selen, men tispa Tyra er
ikke fullt så motivert og dilter mest med, og da helst bak et familiemedlem. Hun trives best løs for å si
det rett ut. Det er mitt intrykk fra andre lundehundvenner at hannhundene ofte er litt mer interesserte i å
"tjene/jobbe" mens tispene har flere egne oppfatninger om hvordan ting best bør ordnes og det slår
muligens også ut her...?
Ang utstyr så vil jeg anbefale en sele med rem mellom forbena fremfor brystrem. Jeg synes de ligger
bedre og er lettere å tilpasse på en så liten kropp.
Lykke til!
Hanna, Tyra og Cæsar
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Lundehund som trekkhund!?!
« Svar #1 på: 22.03. 2006 11:46 »

Hei Eva! Jo, jeg har faktisk hørt om det før. Noen bekjente av meg her i vest "brukte" sin hanhund som
trekkhund. De laget godt nok sitt eget utstyr, pulk og drag og sånn, og så bar det på tur, med en meget
stolt lundehund. Og eiere selvfølgelig!
Mer vanlig er det vel med kløv. De er mektig stolte og ivrige arbeidere de søte små! Så lykke til med
lederhunden!
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Torild
Loggført

Geira

Lundehund som trekkhund!?!

Æresmedlem
Innlegg: 102

« på: 22.03. 2006 09:55 »

Hei!
Eg har tenkt å bruke min lille Geira på hele 6 kilo som trekkhund! Har dere hørt på maken!
Som naturlig er så trenger eg råd. Har noen prøvd dette før? Råd om sele og plassering i spannet trengs.
Jo, eg mener det faktisk alvorlig. Men, det er klart, p.g.a størrelsen så får hun jo ikke den hele store
kraften i trekket, og det er ikkje meningen at hun skal trekke lasset alene. Eg har en såkalt Saccokjerre
med to drag: og i disse to dragene skal Jada (grosser schweizer sennenhund) og Mira (bl.
Newfoundland/Bernersennenhund) plasseres. Så siden disse to dragene er så og si fastmonterte, så blir
det naturlig at Geira lundehund plasseres som en lederhund helt foran for å holde retningen. Geira blir
da en lederhund med på "liksom".
Oppi kjerren skal det sitte et menneske, så det blir verdifull last.
Noen som har prøvd noe lignende? Eg synes at Lundehunden burde være en ypperlig lederhund, skarp
som de kan være. Så hun hadde kanskje tatt ansvaret alvorlig? Synspunkter?
Beste hilsen Eva

Loggført

Sider: 1 2 [3]
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Sider: [1] 2
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Emne: Fødselsvekt (Lest 2949 ganger)

vår

SV: Fødselsvekt

Nybegynner
Innlegg: 3

« Svar #15 på: 06.09. 2007 10:16 »

Joda Eva,det stemmer.Var vel et skriv jeg fikk av Liv engang som handlet om lundehund, at jeg leste det!
Kanhende har jeg det fortsatt,ettsteds? Ellers er Liv også flink til og ta vare på denslags:)
Loggført

Geira

SV: Fødselsvekt

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #14 på: 14.06. 2007 19:46 »

Hei ja!
Ja, no hadde jo ikkje eg digital vekt ved fødselen så det kan jo godt hende han Thoy veide 232 gram ved
fødsel :D
I allefall godt å høre at det ikkje er ensbetydende med at de blir så store seinere. Var det ikkje snakk om
at Lundehund i passe størrelse (eller litt små) heitte Knorr eller noe sånt? Var det ikkje du som fortalte
meg det engang? (for lenge siden...-eller husker eg heilt feil? har jo hendt før det)
Jaja. Snart levering på Lundehundvalpene dokas no vel ?
Eva og gjengen
Loggført

vår

Nybegynner
Innlegg: 3

SV: Fødselsvekt

« Svar #13 på: 09.06. 2007 19:03 »

Heia Eva!
God fødselsvekt på valpene dine, forstår godt at de "leder" litt på våre 4.MEN, Paluna's Randar var tyngre,
han veide 229 gr,ved fødsel, og vokste 25 gr.i døgnet de første dagene.Men ensbetydende med at de blir
store er det ikke, Randar er vel nærmest en middels stor hann idag,3 år gammel. Og vakker er han, som
bare en gutt fra egen tispe kan være:)
Ha ei god helg!
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Loggført

Geira

SV: Fødselsvekt

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #12 på: 19.05. 2007 09:22 »

Hei!
Ny digital vekt her! Valpene blei 14 dager idag, og veier nå 690 og 665 gram!
Nesten så eg angrer på kjøpet.
Men trøster meg med at de følger sin egen kurve. Og de låg jo høgt allerede i starten.
Jaja. De er nok sunne og friske for det. Eg ser ikkje noke tegn til annet. Men, de er tjukke og svære, ja.
Mora spiser mye og er slank (ho veier 6,4 kilo).
God helg!
Eva og gjengen
Loggført

Torild

SV: Fødselsvekt

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #11 på: 14.05. 2007 15:37 »

Hei. Digitalt er tingen. Jeg hadde bare en eldgammel sak som jeg aldri var helt sikker på hva som var rett.
Så da valpene mine kom, styrtet jeg til Jernia og handlet digitalt. Jeg kan skifte boller etter behov osv.
Kjempegreit! Vi har forresten ikke Nille her på Ålgård lengre, så.......
Ellers er Trym og Tjalve passert 500gram Tiril er litt jentete, og er "bare" kommet opp på 400. Og alle tre
har fått øynene opp! 14 dager gamle i går, og de feiret med å "kikke" på verden. De er til å spise opp!!!
Hilsener fra Torild og gjengen!
Loggført

MagnusEnger

SV: Fødselsvekt

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« Svar #10 på: 14.05. 2007 07:39 »

Har fått følgende tips:
Sitat
Leser på Forumet om kjøkkenvekter.
Vi har rett og slett ei flat digital brev-vekt. Billig ei av merke Philips.
Så setter vi en plastkomme i rett størrelse oppå før vi slår på vekta og får den nullstillet.
Den går til 5 kilo og veier hvert eneste gram.
Jeg bruker samme vekta til baking også, mye greiere enn vanlige kjøkkenvekter med faste kommer til.

Vennlig hilsen
Magnus
Loggført
Hjemmeside - Bilder

Geira

Æresmedlem

SV: Fødselsvekt

« Svar #9 på: 13.05. 2007 20:58 »
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Fødselsvekt
Innlegg: 102

Hei ja! :)
Tror jammen eg skal spandere på meg en ny kjøkkenvekt, eg ser no at den gamle går til 5 kilo. Har lyst
på en sånn 3 kilo's :-D gitt !
Ellers leste eg mailen din fra tidligere om igjen, det var til OSS den om halvsøsken ja. Eg e LITT treg.
Så stilig! Hadde de fine ekstra tær? De i det kullet? Så Benoni er halvbror til mine valper ja!
Kan hende det blir flere halvsøsken på Benoni snart ;-)
Hils slekta då! :-D
Eva, Geira og de to halvsøsknene.
Jøss! No ser eg et fint tilbud på Nille ja! Skal jammen slå til på det! TAKK! (eg har levd litt i forrige
årtusen, spesielt når det kommer til kjøkkenvekter :D, men no skal eg snart på Nille og kjøpe meg digital
vekt)
« Siste redigering: 13.05. 2007 21:05 av Geira »

Miss Nomore

SV: Fødselsvekt

Nybegynner
Innlegg: 20

Loggført

« Svar #8 på: 13.05. 2007 20:45 »

Hei!
Jeg har ei kjökkenvekt kjöpt på Nille som fungerer bra til det meste...
Modellen heter Camry, og den veier i 2grams intervaller opp til 5 kilo...
Den er digital, og har en innstilling som gjör at du kan bruke ei anna skål enn den som var med,
og nulle ut så den starter på 0gram...
Billig var den også...
Hilsen fra Gry Wenche Ormset & Heike av Vinterskogen
Loggført
Gry Wenche
Heike av Vinterskogen

MagnusEnger

SV: Fødselsvekt

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« Svar #7 på: 13.05. 2007 18:15 »

Vi brukte en vanlig (analog, ikke digital) kjøkkenvekt som går til 3 kg, og som har inndeling for hvert 10.
gram. Da ser man jo også når vekta viser mellom to streker, og kan få en nøyaktighet på rundt 5g. Etter
hvert som det blir litt størrelse på hvalpene virket det helt greit for oss.
Vennlig hilsen
Magnus
« Siste redigering: 13.05. 2007 22:31 av MagnusEnger »
Hjemmeside - Bilder

Geira

SV: Fødselsvekt

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #6 på: 13.05. 2007 12:40 »

Hei!
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Loggført

Fødselsvekt

Tusen takk for alle gratulasjoner og svar.
Nå veier valpene godt over 400 gram og har då dobla fødselsvekta si.
Beste hilsen Eva, Geira og valpene
P.S Torild! Det høres ut som om du har ei god vekt 301 gram, jøss! Eg har sprengt den gamle Grete
Roede vekta mi, dvs. den går over skalaen når eg har en uorginal skål på. Og eg har veldig problemer
med å finne ut ka de veier, blir unøyaktigere og unøyaktigere nå når de har blitt så store! Noen tips om
gode vekter? Ja, eg spør alle! :)
« Siste redigering: 13.05. 2007 12:47 av Geira »

May Britt

SV: Fødselsvekt

Nybegynner
Innlegg: 12

Loggført

« Svar #5 på: 11.05. 2007 19:38 »

Hei Eva og Geira
Gratulere med valpene. Kjkt at det går bra.
masse hilsner fra
May Britt og Felix
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Fødselsvekt

« Svar #4 på: 11.05. 2007 07:00 »

Hei
GRATULERE :) - og det var store valper ja, og mye større enn vårt A-kull fra 26.02.06.
Mor Frøy med far Illuge Skald fikk fire valper, to tisper og to hanner, og ved fødselen var de to minste kun
95 gram.
De andre to 160 og 170 g v fødselen. Det var litt kritisk andre dagen etter fødselen for en av de minste,
men videre gikk alt bare, og alle fire er nå fine juniorer. Som ny oppdretter er jeg glad for at dette ble
gode erfaringer for oss.
Løkke te videre med valpan :)
Hilsen fra Dagrunn i Lensvika
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Fødselsvekt

« Svar #3 på: 10.05. 2007 23:21 »

Hei. Flott vekt på alle disse valpene! Mine tre, som ble født 29.04.07, veide ved fødselen 125 gram på
tispen, 200 og 190 gram på guttene. Veide dem i dag, og tispen veide301 gram og guttene 480 og 435.
Det gikk litt tregt de første 3 dagene, for Runa hadde lite melk, men synes de har kommet godt i gang
nå. Vi koser oss, og nå venter jeg bare på at øynene skal åpne seg. Det er skjønt med valper, men jeg
blir forferdelig "hønemor"! Det skal ikke være mange lyder fra kassen før jeg er der for å sjekke at alt er
bra. Selvfølgelig er det bra, Runa er en flott mor, som passer godt på!
Stor valpehilsen fra Torild.
PS; Det var et flott diagram du hadde laget, Magnus. Det vil jeg og prøve meg på.
Loggført
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MagnusEnger

SV: Fødselsvekt

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« Svar #2 på: 10.05. 2007 21:01 »

Hei!
Vi hadde vårt første kull i fjor sommer, da veide førstemann 185g ved fødselen, mens lillebror og
lillesøster veide 145. Og derfra gikk det stort sett oppover:

Faren i dette kullet var forøvrig vår Benoni, som er sønn av Bobby, så da blir vel disse valpene halv-søsken
til vår Benoni! ;-)
Vennlig hilsen
Magnus

« Siste redigering: 10.05. 2007 21:05 av MagnusEnger »

Loggført

Hjemmeside - Bilder

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

SV: Fødselsvekt

« Svar #1 på: 10.05. 2007 20:00 »

Hei, vil bare gratulere med valpene, de hørtes store nok ut da. Mopsetispa vår fikk en valp på 204 gram,
og hun var stor, og lundehunden er ikke større akkurat. Men grattis i allefall, og kos dere med de små.
Beate og hundene

Loggført
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Emne: Fødselsvekt (Lest 2949 ganger)

Geira

Fødselsvekt

Æresmedlem
Innlegg: 102

« på: 10.05. 2007 18:13 »

Geira og har fått valper, på lørdag 5. mai.
2 stk, en hunn og en hann.
Eg driver og skryter av kor stor vekt de har: tispa var akkurat 200 når ho blei født og hannen 225 gram.
På tirsdag veide de 325 og 300 gram, har eg grunn til å skryte?
Ellers var vi litt misfornøyde med tærne; både tispa og hannen manglet en ekstra tå framme. Ikkje noke å
gjøre med det.
Eva
Loggført
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Sider: [1]
Skrevet av
Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Emne: Gratulerer Frøya (Lest 788 ganger)
Gratulerer Frøya

« på: 21.07. 2007 15:03 »

I dag 21.juli er Frøya-Tyrasdatter 1 år, gratulerer kullsøsken også.
Her i nord er det ikke så varmt som det har vært, men håper og tror at sommeren ikke er over enda.
Hilser til oppdretter Hanna Gautun.
Hilser også til alle som skal på utstilling neste helg, synd vi ikke kan....Missunner dere litt der ja...
Beate og hundene.
Loggført
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Frøya-Tyrasdatter på tur alene (Lest 1096 ganger)

Miss Nomore

SV: Frøya-Tyrasdatter på tur alene

Nybegynner
Innlegg: 20

« Svar #3 på: 18.07. 2007 23:14 »

Hei!
Hörtes ut som en kjent historie det der ja...
Min lille Heike har også for vane å lukke örene innimellom,
og da er det ikke kontakt å få... og spesielt nå i värste hormonalderen også...
Det hjelper ikke hva man enn pröver å lokke med, vil han ikke höre, så vil han ikke.
Håper det er noe som han vokser av seg etter hvert, og vi kanskje blir flinkere til å trene innkalling,
Et tips kan väre å ta med en leke eller noe som voffen syns er kjempekult å leke med,
og vise fram den for så å snu ryggen til og leke med den selv. Lag gjerne lyder også og vis at du har det
supermorsomt...
Du har jo verdens kuleste greie på gang, og da kan det hende nysgjerrigheta tar overhånd og voffen
kommer löpende...
Viktig å rose masse når hun kommer tilbake også...
Lykke til!
Klem fra Gry Wenche og Heike
Loggført
Gry Wenche
Heike av Vinterskogen

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Frøya-Tyrasdatter på tur alene
« Svar #2 på: 26.06. 2007 16:18 »

Hei der nord!
Å,jo kjenner meg igjen, der lundisen hverken hører eller ser, eller vil høre etter! :)
Et eksempel.
Vi trives på hytta med marka og fjellet nært innpå oss. Her får Frøy ofte springe laus, og kom "nesten"
alltid da vi ropte på henne. Plutselig var Frøy borte for oss, og var vel på alder med din Frøya! Ingen Frøy
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kom da vi ropte, og jeg begynte til og med å tenke på om ørn hadde tatt henne, for vi hadde ørnereir i
fjellet ovenfor hytta. Da bars det til å lete, i skogen og fjellet, og jeg ropte til jeg var hes og mesta ikke
hadde pust igjen :( (sjøl om kondisen er sånn tålelig god! )
Tilbake til hytta igjen, så ble jeg vare to brune spisse ører som stakk opp fra ei tue, bare 4 (fire) meter fra
hytteveggen, og ho firbeinte lundisjenta var i sin eget verden i tua- for å nå musebolet!
Så ørene var sikkert lukket, som seg hør og bør en lundehund, samtidig som hun akkurat da også var
blind og for skral til å komme. Akkurat da var det ngen ting viktigere en å grave fram den stakkars lille
musa oppi Fjellkjøsen.
Fra Dagrunn og Frøy
Loggført

Estrid Heldager
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

SV: Frøya-Tyrasdatter på tur alene
« Svar #1 på: 25.06. 2007 08:39 »

Det var noget af en tur, godt det endte godt.
Så kan man sige at det er da godt I kun har naturen som farlige momenter, dem har lundehunden lidt
mere respekt for end for biler.
Der findes ikke noget så slemt som når man opdager at en af hundene mangler - hvornår har man set den
sidst, har porten været åbnet og den er smuttet ud uden det er blevet set, så leder man febrilsk til den er
fundet , nogen gange er man så heldig at den savnede har glemt at komme med ud af et rum og gør
kraftigt opmærksom på at være blevet glemt men tit kommer der en søvndrukken hund ud fra et sted
man aldrig har tænkt på at lede og stiller sig op og "siger" hvad leder I efter.
mvh Estrid
Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Frøya-Tyrasdatter på tur alene
« på: 24.06. 2007 23:13 »

I går da jeg var på dagvakt, så skulle min kjære far være behjelpelig med å passe mine lydige små
mopser og lundiser.
Joda klokka var ikke mere enn 14.00 så ringte en nokså fortvilt pappa, han fortalte at Frøya hadde stukket
av gårde. Han sa at han så henne på 50 til 100 meter, men han kom ikke nermere enn det. Han fortalte
om de spisse ørene, og den krønske nakken, og den høye haleføringa, og dessuten var frøkena blitt døv,
for hun værken hørte, eller kunne navnet sitt virka det som.
Jeg var jo da nødt til å dra hjem, pga at vi har mange naboer med små lam, slik at jeg følte jo et stort
ansvar for de. Da jeg kom hjem var frøkena dratt lenger bort, for nå så vi henne ikke noen plass. Jeg
leita i et par timer i skogen, ringte alle naboer og politiet, og nå begynte jeg få en anelse panikk, var
livredd for hva som hadde skjedd henne. Jeg ringte Arve og fortalte hva som hadde skjedd, og han var så
rolig og mente hun kom nok når hun var ferdig, ferdig med hva liksom? Jeg begynte også forberede hva
jeg skulle fortelle Hanna, oppdretteren, jeg ville skrike.
Jeg gikk så ned fra skogen, for å ta en pause, også dra opp senere. Da jeg kom ned til husene står en
noksa stressa pappa og vinker på meg og gjør masse tegn mot elva. Jeg sprang det jeg orket i sandaler,
ikke veldig smarte sko å leite hund i, men jeg kom som sagt rett fra jobb.
Og der på andre siden av elva står Frøya, og hun går langs kanten for å finne et sted hun kunne komme
over, men det gikk ikke, for her nordpå kommer alt snøvannet ned fra fjellene nå, slik at det er mye
strøm og mye vann i elva.
Men jeg viste at jeg måtte over elva for å hente henne, for jeg ville ikke at hun skulle prøve komme over
selv, for da ville hun bli tatt av strømmen, så mor sjøl måtte til pers, og fytti katta det var kaldt. Jeg
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vedde elva til midt i, da ble matmor tatt av strømmen, og det var j.... kaldt, og jeg såg nok ut som ei
drukna katt da jeg karra meg i land på andre siden, og der ble jeg hjertelig mottatt av ei overlykkelig
Frøya.
Frøya bare trippet og hoppet attmed meg da jeg endelig var på land, kjempeglad, nå skulle vi hjem. Frøya
ble båret hjem, hadde ikke bånd med meg, men det hadde hun ingenting i mot, hun hadde jo tross alt
vært på utflukt og var nok sliten. For å slippe gå elva igjen, gikk vi en omvei, og da måtte vi på veien, og
vi var nok litt av ett syn for de bilistene vi møtte, matmor søkk våt over hau, med ei tilfreds Frøya på
armen.
Men heldigvis endte alt godt.
Beate

« Siste redigering: 24.06. 2007 23:20 av Vofsi »

Loggført
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Emne: Lundehund som verdensarv? (Lest 1291 ganger)

MagnusEnger

SV: Lundehund som verdensarv?

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« Svar #4 på: 20.06. 2007 17:30 »

Så bra at det var noen som likte idéen! Så spørs det bare om tiden strekker til for å følge det opp...
En annen ting jeg har tenkt ville være bra for rasen var om feks noen i kongehuset fikk seg lundehund tenk hva en lundehund på et kongelig fang i feks "Se og hør" ville betydd av reklame... ;-) Men det er
kanskje ikke så mange av oss som har kontakter i den retningen? Og de er kanskje litt for travle til å ha
hund, uansett... Selv om hundepass sikkert ikke ville være noe stort problem.
Alternativt kunne man kanskje fått noen av de kongelige til å stille opp som lundehundens høye beskytter.
Og så kunne man kanskje lure vedkommende til å komme og dele ut priser på en spesialutstilling, eller
noe?
Loggført
Hjemmeside - Bilder

Geira

SV: Lundehund som verdensarv?

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #3 på: 18.05. 2007 18:35 »

Kjempegodt initiativ.
Og god oppfølging!
Spennende.
Eva
Loggført

Vofsi

Sr. Medlem

SV: Lundehund som verdensarv?
« Svar #2 på: 15.05. 2007 08:50 »

Innlegg: 97
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Hei Magnus og takk for sist.
Jeg har snakket med en som jobber som politiker, og han skulle undersøke for meg/oss,( lundehund
eiere), om det var noen mulighet for å få verdensarv-staus på lundehunden. Han skulle også sjekke i de
politiske synstem, om det var gitt noen slik støtte før, og om det var mulighet for å få midler for forskning
på lundehunden. Synes forresten dette var en kjempeide du hadde, klart det hadde gitt økt interesse for
rasen.
Hilsen Beate
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Lundehund som verdensarv?
« Svar #1 på: 14.05. 2007 15:45 »

Hei Magnus. Det er en kjempegod ide. Jeg synes absolutt at det er noe klubben kan arbeide med! Likte
spesielt tanken på at det kunne utløse midler til forskning. Nå står jo akkurat det i stampe nettopp fordi
det ikke er midler. Skal vi lufte det for styret?
Jeg benytter samtidig anledningen til å skryte MYE av valpe-kartet ditt!!! Det er kjempebra!!!! For folk
som meg uten de helt store geografi-kunskapene, er det helt det som har manglet! Takk!!!
Stor hilsen fra Torild
Loggført

MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

Lundehund som verdensarv?
« på: 14.05. 2007 11:35 »

Dette er en idé som har surret rundt i hodet mitt en stund, og som jeg ikke helt har klart å bli kvitt: Hva
om lundehunden fikk status som verdensarv? (Sammen med Bergstaden Røros, Bryggene i Bergen, Urnes
Stavkirke, helleristningsfeltene i Alta, Vegaøyan, Vestnorsk Fjordlandskap og Struvemeridianen som er de
som har denne statusen i Norge i dag.)
Ville ikke det kunne skape positiv oppmerksomhet og engasjement rundt rasen? Kanskje det kunne utløse
offentlig støtte til arbeidet for rasen og mere forskning? Kanskje flere kunne få opp øynene for denne
fantastiske rasen, og slik bidra til at rasen kan vokse og bre om seg? Hva om man kunne fått et "Norsk
lundehund-museum"?
Jeg aner ikke om husdyr-raser i det hele tatt kan få verdensarv-status, men kunne det være noe å tenke
på?
Mere info: Verdens kultur- og naturarv, UNESCO World Heritage Centre, World Heritage List
Loggført
Hjemmeside - Bilder
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Sider: [1]
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Torild

Oppdretter
Æresmedlem
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Emne: Norsk lundehund og Stavanger som europeisk kulturby 2008 (Lest 935 ganger)
SV: Norsk lundehund og Stavanger som europeisk kulturby 2008
« Svar #3 på: 20.06. 2007 14:55 »

Hei. Her er siste nytt om Kulturhovedstaden og lundehunden. Vi er så heldige at vi har folk med
lundehund strategisk plassert i forhold til kultur, og hun skulle svinge seg litt rundt og se hva som kunne
gjøres. Vi er ute i seneste laget, det meste er bestemt, men kanskje.....
Anbefaler ellers alle til å gå inn på WWW.rogaland-hundepark.com for å se hva vi gjør hver tirsdag. Vi har
det flott der, med "klubbhus" og allslags.
Varm hilsen fra Torild
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Norsk lundehund og Stavanger som europeisk kulturby 2008
« Svar #2 på: 19.06. 2007 10:51 »

Hei Elin. Først; vi ER heldige, og vi har en flott distriktskontakt, som stadig innviterer på treff. Det siste er
at vi er kommet med i noe som heter "norsk hundepark". Det er et sted hvor vi kan møtes en gang i
uken, slippe hundene, (inngjært) vi griller, og koser oss. Det er også en hytte der hvor vi kan ha kurs og
møter og lignende. Det koster noen kroner i året, men er vel vert det. Så i dag, tirsdag, er vår dag.
Dette blir nok ett av "temaene" vi kommer til å ta opp på dagens treff. Det var jo en kjempe-ide! Sannelig
om vi ikke skal sende noen følere. Takk for tipset!
Hoy! Eva kom meg "i forkjøpet". Men jeg stiller meg helt bak hennes forslag. Jeg har også masse plass til
besøkende.
Masse hilsen fra Torild
Loggført

Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

SV: Norsk lundehund og Stavanger som europeisk kulturby 2008
« Svar #1 på: 19.06. 2007 10:48 »

Hei Elin!
Eg har ikkje hørt at noen har tatt dette opp ennå.
Skal på hundebanen idag. Lundehunden har tirsdagstreff på "banen". Torild leser nok dette før eller
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Norsk lundehund og Stavanger som europeisk kulturby 2008

seinare som du har skreve.
Eg tar deg på ordet som inspirator! Og inviterer deg til å komme på besøk og bo hos meg og mine hvis du
kunne tenke deg å hjelpe oss med profileringen på et eller annet plan!
Vi kunne trenge litt hjelp tror eg- med utadvendtheten.
Ta med deg Lundehundene og kom ned her!
Glimrende ide.
Hilsen Eva (opprinnelig fra Sotra utenfor Bergen)
Loggført

Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

Norsk lundehund og Stavanger som europeisk kulturby 2008
« på: 18.06. 2007 20:13 »

Hei til alle dere i Stavangerområde!
Jeg vet at dere er MANGE og aktive lundehundfolk. Heldige dere :-)
Jeg har i kveldens dagsnytt på NRK 1 sett innslag hvor det var nevnt dette at Stavanger skal være
europeisk kulturby i 2008. Så slår det meg plutselig : Er ikke det en glimrende anledning å profilere
Norsk Lundehund på? Vet dere om det finnes noen slik arena i den forbindelse? Litt urnorsk kulturhistorie
i europeisk sammenheng? Formidle at disse skapningene også finns spredt nedover hele europa?
Kanskje dere har tenkt og drøftet dette allerede? Få høre. :-)
Mvh Elin fra Bodø i et kreativt lune ;-)
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Morokulien (Lest 1552 ganger)

Vofsi

SV: Morokulien

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #8 på: 19.06. 2007 19:04 »

Hei.
Desverre så kommer vi oss ikke fra nord heller, vi har bryllup i nær familie, må nesten stille opp der da,
selv om det fristet j....å dra nedover.
Men vi ønsker alle som drar god tur, og lykke til.
Fra Beate og Arve
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Morokulien

« Svar #7 på: 19.06. 2007 16:37 »

Hei
Det blir ikke noe Morokulien for oss, i og med at Frøy er blitt IL-syk igjen.
Så nå er det viktigere å få henne frisk enn allverdens andre ting, som utstillinger og slikt.
Uansett så ønsker vi alle dere andre lundiseiere i Norge og utland god tur til Morokulien da :),
og det blir sikkert to fine dager.
Frøy har ei datter som skal møte opp, og hun kan prøve og forsvare famiiliens ære da! :)
Det er Atla Skaldsdottir med eier Johanna Olsson fra Sør-Sverige.
Hilsen fra Dagrunn og Frøy, Lensvika i Sør-tr.lag
Loggført

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Ser visst ut som jeg må...
« Svar #6 på: 13.04. 2007 09:58 »

Ser visst ut som jeg bare MÅ dra... Hehe. Er jo så koselig å møte igjen folket!
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Morokulien
Innlegg: 38

Ble mye artig prat på trønderutstillingene i fjor sommer!

Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Morokulien

« Svar #5 på: 12.04. 2007 20:58 »

Hei
For første gang har også vi tenkt oss på spesialutstilling!
Skal bli artig å treffe dere lundehundeiere og sjå alle de mange flotte lundisene.
Hilsen fra Dagrunn og Frøy Av Vinterskogen, Sør-Trøndelag

Loggført

Gunn Tove

SV: Morokulien

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #4 på: 12.04. 2007 11:57 »

Og turen går til Morokulien for Vinga og Heike.
Kjempemorsomt med store utstillinger der man treffer mange hyggelige folk og hunder.
Vi gleder oss!
Mvh
Gunn Tove, Vinga og Heike
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: Morokulien

« Svar #3 på: 11.04. 2007 11:15 »

Hei. Jovisst skal jeg til Morokulien!! Jeg prøver å få med meg "spesialen" for lundehunden hvert år, og i år
får vi til og med oss svenskenes spesial. Så det er jo faktisk dobbeltutstilling, med sjanse på 2 "store"
cert, labbepokal og alt sånt. Men det viktigste er jo at det er den utstillingen i året som mønstrer flest
lundehunder!!! Det er kjempemoro! Og så selvfølgelig å møte gamle venner og bekjente som man
kanskje bare ser den ene gangen i året. Åjoda! Kjempemoro! I år stiller jeg antagelig bare Karna. Regner
ikke med at Runa er "klar" etter å ha hatt valper. Det samme med Tuna. Men kanskje gamlemor Bera?
Hm, ingenting bestemt enda! Men til Morokulien skal jeg!
Håper vi snakkes!
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Morokulien

Hilsen fra Torild og jentene.
Loggført

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

SV: Morokulien

« Svar #2 på: 11.04. 2007 00:14 »

Tror ikke du trenger å bekymre deg om løpingen. Når man viser lundehund klarer det seg med rask
gange, og det er sjelden mange runder det dreier seg om. Men du bør lære hunden å stå rolig på bord,
og at man får kjenne på ham både for og bak, og får lov å se på tennene og labbene uten protester. Det
er også bra at han kan gå pent i slakt bånd, og stå stille og se på deg en viss tid. Det er artig å vise
lundehund, du ønskes lykke til, jeg håper du får en strålende dag. Hilsen Gerd

Loggført

Lillehyper
Gjest

SV: Morokulien

« Svar #1 på: 10.04. 2007 22:40 »

Jeg skal dit (bor bare 3-4 mil unna), men om jeg skal utstille vet jeg ikke.. jeg kommer til og ha endel
mage da, så jeg vet ikke hvor fristende det blir da og løpe rundt..
Men bare det og treffe andre med Lundehund høres kjempeålreit ut, og når det er så nærme i tillegg da!
:)
Så jeg har satt av den helgen allerede og sagt at det er Storm sin helg :)
Loggført

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Morokulien

« på: 10.04. 2007 09:53 »

Hvem har tenkt seg på spesialutstillingen?
Jeg er litt i tvil. Egentlig hadde jeg ikke tenkt å stille noe mer før etter fylte to år, han har fått den
premieringen han kan i Norge.
Det frister egentlig litt å spare de pengene til et agilitystevne.
Men - det er jo en egen stemning med så mange lundehunder på ett og samme sted!

Loggført
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Alltid
Alltid

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

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Prisavslag?

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
Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

Emne: Prisavslag? (Lest 1386 ganger)
SV: Prisavslag?

« Svar #4 på: 09.06. 2007 12:50 »

Hei igjen :)
Takk for svar. Eg føler meg klokere og nokså trygg på følgende for egen del:
det blir full pris valper.
Eva, Geira og de to store små
Loggført

Estrid Heldager
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

SV: Prisavslag?

« Svar #3 på: 03.06. 2007 21:51 »

Tja, det er jo en problemetik som kan give megen diskussion.
Hvis hvalpekøberen vil have en udstillingshund køber de ikke en hund der mangler en tå, heller ikke til
reduceret pris.
At hvalpen mangler en tå er noget man skriver i købspapirene, og køberne har derved underskrevet at de
ved købet kendte til denne udstillingsfejl.
I praksis er der hunde som mangler en tå på et forben som er blevet champion , men det er lige så
normalt at den " kun" får 2. pr. og dermed er avlsgodkendt (de danske regler).
En hund som kan avlsgodkendes er i dk en hund som sælges til normalpris. I praksis er en udstillingshund
jo bare en familiehund som har lært at føre sig frem i en udstillingsring. En perfekt udsende hund der
ikke vil vise sig er ikke en sikker vinder, en dommer kan sagtens finde på at sige at konkurrenten med
normale poter som viser sig perfekt er vinderhunden.
En hund der mangler en tå er en lige så god familiehund som en med perfekte poter. Jeg elsker Liv og
Stella som ikke har udstillingspoter lige så meget som Fossi som man godt kan sige har udstillingspoter
(og Edda som på det punkt ligger midt i mellem).
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En hund der mangler en tå kan blive forældre til hvalpe med perfekte poter, så som avlshund er den ikke
mindre værd som en med perfekte poter.
2 * perfekte poter sagtens kan give hvalpe med manglende tæer, samt at 2* elendige poter kan give
hvalpe med perfekte poter - det siger i hvert fald de opdrættere som har haft mange kuld med mange
forskellige forældre.
Hvis vi begynder at sætte hvalpeprisen efter poterne -> dårlige poter = nedsat pris. Hvornår bliver praksis
så, at en hvalp med gode poter koster 1½ - 2 gang normalprisen.
Og hvad gør man så hvis hvalpekøberen kommer fra ventelisten og hvalpen har flotte poter ved fødslen -- yes den er til 15000, men som 8-10 ugers hvalp er ekstratæerne ikke helt så flotte de er "bare normale"
, siger man så til hvalpekøberne : "den hvalp i har valgt er ikke hvad jeg forventede, I får den til 8000"
sige hvalpekøberen så:" hurra vi fik en billig hund eller ups, der er vist noget galt med den hvalp. Eller
man står med et hvalpekuld og køberne kun vil have en familiehund, så kunne det jo godt være at
hvalpekøberen siger nej tak vi vælger en anden race for vi havde bestilt en hvalp til 8000 og vi kan da
godt få den avlsgodkendt men vi vil ikke have en udstillingshund til 15000.

En anden problemetik hvis man ikke har faste priser kunne være:
hvalp a hos opdrætter x er "identisk" med hvalp b hos opdrætter y
a bliver solgt til normal pris, b bliver solgt til reduceret pris.
de to hvalpekøbere mødes og kommer til at snakke pris.
Er a solgt for dyrt eller er b solgt for billigt.
Vil vi have hvalpekøberne til at shoppe i mellem os.
Det er altså ikke særligt sjovt at stå med en hvalp man tror er solgt og derfor siger nej til andre og så får
man besked om : vi har købt en anden hvalp et andet sted for den var billigere.
mvh estrid
Loggført

Geira

SV: Prisavslag?

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #2 på: 03.06. 2007 14:27 »

Hei Gerd!
Veldig klokt svar! Takk! Skal også ta det opp på Lundehundtreffet på tirsdag.
Takk igjen.
Beste hilsen Eva
Loggført

Gerd Haugen

SV: Prisavslag?

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

« Svar #1 på: 03.06. 2007 13:01 »

Hei Eva!
Der stiller du et interessant og vanskelig spørsmål, som nødvendigvis måtte komme opp før eller siden.
Det vil nok være delte meninger om saken. I det store og hele selges nok valper til full pris, uten garanti
for skjønnhetsfeil, kall det gjerne utstillingsfeil. I mange tilfeller er dette ting man ikke kan vurdere på en
8-ukers valp. Men så er det det med lundehunder at vi kan se tåmangel, eller svært dårlige ekstratær
allerede på den nyfødte valp. Da blir det straks vanskeligere.
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En manglende baktå er det vel enighet om at ikke har noe særlig betydning. En manglende framtå er ikke
til hinder for avl men vil sannsynligvis gi trekk på utstilling, i alle fall hos noen dommere. Skal hunden ?
bare? være selskapshund kan man si at tåmangel er uten betydning, men kanskje ikke helt. Mange
mennesker ser en verdi i det perfekte. Andre bryr seg kanskje ikke, men når man anskaffer en rase med
en spesialitet, vil man ofte vise den fram, og da blir det kanskje et lite minus med en manglende tå?
Jeg vet ikke helt hva jeg ville gjort. Det er opp til kjøper og selger å bli enige om prisen. Men jeg syns, at
hvis du selger til redusert pris, bør også gebyr til hannhundeier reduseres tilsvarende, denne egenskapen
ligger trolig hos begge hundene, det er ikke rimelig at hele tapet legges på tispeeier, som har hatt
samme arbeid og utgifter som med et hvilket som helst kull.
Fortell gjerne hva du kommer fram til, det har interesse for flere.
Vennlig hilsen Gerd
Loggført

Geira

Prisavslag?

Æresmedlem
Innlegg: 102

« på: 03.06. 2007 12:24 »

Hei!
Mine 2 valper er nå 4 uker og er 2 flotte eksemplar selvfølgelig. Friske og fine. Og store!
Har fra begynnelsen av hatt 2 valpekjøpere på hånd, og det ser ut til at de er noen fine "eksemplarer" de
og.
Som eg har nevnt før så mangler både tispa og hannen ekstra tå framme på kvar sin framfot. De som
skal ha hundene ser ikkje ut til å være spesielt interessert i hverken avl eller utstilling, men selvfølgelig
har vi fått et godt inntrykk av de likevel, kjøperne altså.
Å gi fra seg en valp er mye en følelsessak også. Og eg ønsker å ta vare på de nye eierne så godt eg kan.
Likevel vil eg jo tenke over at det kan skape en slags presedens det eg måtte vlelge å gjøre.
Så spørsmålet er: skal eg gi prisavslag? Kjøperne har ikkje spurt etter det, men eg føler at eg vil gi den
servicen eg kan. Og i tilfelle kor mye?
Beste hilsen Eva, Geira og valpene
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Prisavslag?
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Hvor mye veier din(e) lundehund(er)?

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:01
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 | Litt av hvert | Emne: Hvor mye veier
din(e) lundehund(er)?

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Hvor mye veier din(e) lundehund(er)? (Lest 1524 ganger)

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Hvor mye veier din(e) lundehund(er)?
« Svar #6 på: 24.05. 2007 17:46 »

Hei
Vår tispe Frøy er 5 år og veier 5,9 kg ( ved siste måling i januar), og er 33 cm høy.
(Ho var nesten 8 kg i fjor på denne tida, etter A-valpekullet da !)
Hilsen fra Dagrunn og Frøy
Loggført

Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

SV: Hvor mye veier din(e) lundehund(er)?
« Svar #5 på: 23.05. 2007 22:43 »

Nå er vel ikke morfaren til Storm heller noen liten spinkel hund hvis jeg ikke husker feil.
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

Lillehyper
Gjest

SV: Hvor mye veier din(e) lundehund(er)?
« Svar #4 på: 23.05. 2007 15:54 »

Ja, jeg tror nok det har mye med familien og genetisk og gjøre.. Men som oppdretteren til storm sa, han
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kom nok til og veie som han gjør nå, altså 8kg,(hun sa 7,5-8) men ikke no særlig mer enn det..
Han er jo ikke feit heller så:)
Ja, tror nok disse avkommene til han Lunde-Fenris får/har fått en solid benstamme..
Loggført

Vofsi

SV: Hvor mye veier din(e) lundehund(er)?

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #3 på: 22.05. 2007 20:10 »

Hei.
Frøya-Tyrasdatter, som er da kullsøstra til Storm veier litt over 5 kg.
Beate og hundene
Loggført

Estrid Heldager

SV: Hvor mye veier din(e) lundehund(er)?

Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

« Svar #2 på: 22.05. 2007 19:24 »

Flokken kom lige på vægten:
Ulfrigga Lundes Edda 5½ år - 7 kg
Heldager's Liv 4 år - 7,8 kg
Nysom Ystel (Stella) - 7,8 kg
Løvheims Forseti (Fossi) - 8,9 kg
mvh Estrid
Loggført

Gunn Tove

SV: Hvor mye veier din(e) lundehund(er)?

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #1 på: 22.05. 2007 15:41 »

Hei
Halvbror Heike veide ca 7,5 kg sist vi forsøkte å veie ham. Det ser ut til at disse (halv)søskene etter
Lunde-Fenris har fått en solid benstamme :)
Vinga veide derimot bare 5,5 kg sist jeg sjekket.
Mvh
Gunn Tove, Vinga og Heike (som for tiden er 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
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Vingheias Irmelin

Lillehyper
Gjest

Hvor mye veier din(e) lundehund(er)?
« på: 22.05. 2007 11:47 »

Jeg leser jo i alle rasebeskrivelser at lundehunder veier ca. 7 kilo(hannhund) og ca. 6 kilo(tispe)..
Storm veier 8kg nå og er 10mnd.. Lurer også på om han kanskje kommer til og vokse litt mer i bredden,
og kanskje blir enda tyngre.. Er også litt høyere enn rasebeskrivelsen (42cm var han da jeg målte han for
noen mnd siden, men det var bare rask måling og derfor antaglivis ikke helt riktig, men er sikker på at
han er høyere enn 38cm som står i beskrivelsen)
Lurer derfor på om det kanskje har blitt mer vanlig med tyngre og høyere lundiser ?
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Hvor mye veier din(e) lundehund(er)?
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Til lykke med 17.mai feiringen

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:02
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 | Litt av hvert | Emne: Til lykke med
17.mai feiringen

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Til lykke med 17.mai feiringen (Lest 878 ganger)

Vofsi

Til lykke med 17.mai feiringen

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« på: 16.05. 2007 13:35 »

Hei.
Her kommer gode ønsker for dagen fra nord. Her er det regn i dag, men håper på opphold i morgen
under toget. Venter Arve med Odin oppover i dag, så jeg gleder meg til å se hvordan han er nå.(Odin,
altså). Tenkte at jeg skulle ha to av unghundene med i toget i morgen, for sosialiseringen sin del, har
kjøpt 17.mai sløyfer til de, de blir så fine atte. Regner med at Arve har Odin også med, han er med over
alt den lille..
Så alle lundehundeiere, og hundeeiere over det ganske land, gratulerer med dagen ønskes fra
Beate og hundene på Mopsegårdens kennel.
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Til lykke med 17.mai feiringen
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Åpen klasse vs unghundklasse

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:02
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 | Litt av hvert | Emne: Åpen klasse vs
unghundklasse

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: Åpen klasse vs unghundklasse (Lest 2162 ganger)

Vofsi

SV: Åpen klasse vs unghundklasse

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #8 på: 30.04. 2007 11:24 »

Hei, den viktigste grunnen til å kunne velge, er at dersom du har en veldig bra unghund, og er ute etter
CACIB, så kan du ikke få det i juniorklassen. Men du kan få det i de andre klassene. Og da melder du
selvsagt på i åpen unghund. Dessuten er det viktig å huske at på dersom det deles ut CERT på NKK, og
det er en norsk rase som bedømmes, så skal CACIB deles ut. Dersom hunden ikke er en junior, da går
CACIB til neste hund.
Beate
Loggført

Estrid Heldager
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

SV: Åpen klasse vs unghundklasse
« Svar #7 på: 15.04. 2007 15:06 »

Vi har i flere år haft mulighed for at kunne vælge at stille en ung hund i flere klasser på DKK
udstillingerne.
Vore klasser hedder unghund 9-18 mdr. , mellem klasse 15-24 mdr. og så åbenklasse fra 15 mdr.. Så jeg
kender jeres tanker , vi havde de samme dengang mellemklassen blev indført i DK. Først syntes vi den
var dum og den ville vi aldrig bruge........ for den var vist oprindeligt tænkt som en mulighed for den
unge hund der hverken er helt unghund (fx har opnået sin fulde højde) men heller ikke helt voksen(
endnu ikke sat bryst) og vist oprindeligt mest for de store racer der først kan få det sidste cert som 24.
mdr. , det kan lundehundene i DK få fra de er 18 mdr. så derfor stiller de fleste lundehunde over 18 mdr.
i åbenklasse.
Men hurtigt fandt vi ud af at udnytte mellemklassens mulighed for at få CACIB, hvis man altså har en ung
hund som har kvaliteterne til at konkurrere med de voksne.
Det at man kan hoppe rundt i de forskellige klasser har til tider været svært at forklare udlændinge og
tanken bag har vist til tider også været lidt svær at forstå for dommerne for teoretisk set skal de med en
hund i mellemklassen have i baghovedet at den stadig er en ung hund, men i praksis tog det lidt tid før vi
også følte at man tog hensyn til hundens alder.
På en måde kan man sige at vi nu er i et tilsvarende dilemma når vi skal tilmelde til Morokulien, nu hvor

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=138.0[19/02/2015 20:01:18]

Åpen klasse vs unghundklasse

nationale championer både kan stille i åbenklasse og championklasse i Norge (det kan man ikke i Sverige
vel?) så den dag det er svensk udstilling skal vi (de danske hunde der er DKCH) jo stille i åben klasse.
Vores mavefornemmelse siger os at det er mest naturligt (det vi altid har skulle gøre) at vi stiller i åben
klasse, selvom den også siger mig at åben klasse bliver stor.
mvh Estrid

Loggført

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Ja, etter fylte 24 mnd er det jo enkelt.
« Svar #6 på: 14.04. 2007 00:47 »

Men er morokulien jeg tenker på, først og fremst. Vanskelig å gjette om han er mer eller mindre utviklet
enn gjennomsnittet... huff. har fått senebetennelse, så får ikke helt til å skrive. grrr!

Loggført

Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

SV: Åpen klasse vs unghundklasse
« Svar #5 på: 13.04. 2007 14:26 »

Hvis du ikke skal stille noe mer för Storm blir 2 år må du nok stille i åpen klasse. Det er den eneste
klassen som dekker hunder fra fylte 2 år som ikke er champion i Norge eller utlandet, eller er veteran.
Skal du stille för han blir 2 år har du flere valg:
Junior: 9 - 18 mnd
Unghund: 15 - 24 mnd
Åpen kl: 15 mnd og oppover
Så lenge han er over 15 mnd har du altså 3 valg, og da kommer det jo litt an på hvordan han er utviklet
og hvor store klasser det er :)
Lykke til.
Mvh
Gunn Tove, Vinga og Heike
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

Ingerid

Joda...
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Margrete
Klaveness

Jr. Medlem

Innlegg: 38

« Svar #4 på: 13.04. 2007 09:55 »

Du sier omtrent det jeg har tenkt. At det antagelig er mest fornuftig å melde på i unghund, siden det er
færrest hunder der (sannsynligvis).
Hele poenget for oss med å dra på utstilling er jo det lille certet vi mangler for å bli champion (dvs, han
har tre cert, men må bli to år først).
Altså er det jo ikke så veldig viktig om vi ikke kommer i BHK hvis vi uansett ikke får cert. Nå har jeg
forklart ganske rotete, men du skjønner sikkert tankegangen ;)
Det som gjør meg usikker på hvilken klasse jeg skal velge, er egentlig at jeg ikke er sikker på hvor utvokst
han er, sammenliknet med andre hannhunder...
Loggført

Gunn Tove

SV: Åpen klasse vs unghundklasse

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #3 på: 12.04. 2007 11:52 »

Hei
Hvilken klasse du velger er "viktigst" på internasjonale utstillinger (arrangert av NKK). Deltakere i
juniorklassen konkurrerer ikke om CACIB, selv om hunden er over 15 mnd.
Åpen unghund har endret navn til Unghund, og du kan stille i Åpen klasse fra hunden er 15 mnd (tidligere
24 mnd).
Åpen klasse vil for enkelte raser väre ganske store i og med at de dekker alle hunder over 2 år som ikke
er champion og/eller veteran. Hunder som er over 2 år og ikke er champion kan enten stilles i Åpen
klasse eller Veteran. Veteranklassen konkurrerer også om cert.
Hvis det normalt er flest påmeldte i Åpen klasse kan det väre en fordel å melde på en hund under 2 år i
unghund eller junior, hvor det er mindre konkurranse og kanskje letter å få vist seg fram?
Ellers er jo den störste endringen at det ikke holder med HP i Junior og (Åpen) Unghund for å gå videre til
konkurransen om Cert'et, men at det utdeles CK i konkurranseklassene. Certet deles ikke lenger ut i
Vinnerklassen (denne er fjernet), men i Beste tispe/hannhund klasse, hvor alle klassene konkurrerer om
Cert (utenlandske champions kan meldes på i championklassen, men konkurrerer likevel om cert).
Vet ikke om dette var til noe hjelp eller om det bare forvirret mer.... :)
Mvh
Gunn Tove, Vinga og Heike
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

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

SV: Åpen klasse vs unghundklasse
« Svar #2 på: 12.04. 2007 10:31 »

Ja, jeg går og venter på at han skal fylle to år, så jeg kan få championatet. I og med at jeg ikke har lyst til

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=138.0[19/02/2015 20:01:18]

Åpen klasse vs unghundklasse
Innlegg: 38

å stille flere ganger enn nødvendig (det spiser opp lommeboken!) så vil jeg helst finne "riktig" klasse å
stille i, så han kan få det certet etter to år så fort som mulig... Jeg har ingen lunde-hanner å sammenlikne
med, så vet jeg ikke helt hvor han ligger an i utviklingen. Synes igrunn ikke han har forandret seg
nevneverdig siden september, da han endelig ble kvitt valpepelsen... Siden det har han liksom vært
"voksen". Huff, jeg har ikke nok peiling på eksteriør, merker jeg!
Kan jo ta en tur til Morokulien og stille i åpen klasse en dag og i unghund den andre. Men i og med at det
er forskjellige dommere de to dagene blir det jo vanskelig å si hva som egentlig utgjorde forskjellen?
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Åpen klasse vs unghundklasse
« Svar #1 på: 11.04. 2007 11:23 »

Hei. Jeg synes det er litt forvirrende med den "nye" klasseinndelingen. Så jeg melder på etter "gamle"
regler. Men meningen er (tror jeg) at man skal kunne velge klasse etter hvor man mener hundens
utvikling passer inn. Noen utvikler seg senere/fortere utseendemessig enn andre. Hvor det er flest hunder
som stiller er veldig varierende. Men champ blir hunden ikke før fyllte 2 år, og de nødvendige cert'ene.
Masse hilsen fra Torild
Loggført

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Åpen klasse vs unghundklasse
« på: 10.04. 2007 11:08 »

En hund på 15-24 mnd har anledning til å velge mellom disse klassene. I tillegg kan man frem til fylte 18
mnd også velge juniorklasse.
I hvilke klasser er det vanligvis flest hunder?
Hva velger dere - og hvorfor?

Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Åpen klasse vs unghundklasse
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert

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

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=138.0[19/02/2015 20:01:18]

« forrige neste »

 


OK

Dramatisk redningsaksjon!

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:02
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 | Litt av hvert | Emne: Dramatisk
redningsaksjon!

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: Dramatisk redningsaksjon! (Lest 1294 ganger)

Vofsi

SV: Dramatisk redningsaksjon!

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #5 på: 27.04. 2007 00:09 »

Hei, kjempebra bildeserie du har tatt, den var både morsom og søt.
Hilsen Beate, Frøya og Edda

Loggført

Geira

SV: Dramatisk redningsaksjon!

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #4 på: 24.04. 2007 15:38 »

Hei :)
Ja, det var veldig, veldig bra! For en søt pip! Ikkje rart den måtte reddes!
Eva og Geira
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Dramatisk redningsaksjon!
« Svar #3 på: 24.04. 2007 13:49 »

Hei. Du er kjempeflink til å fange øyeblikket! Jeg lo så tårene trillet mens jeg så billedene, og kommer nok
til å huske dem med en liten latter! Kjempegode billeder!!! Det var godt pippip og Storm ble gjenforenet,
gitt!! Flink gutt!
Masse hilsen fra Torild og gjengen!
Loggført
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Dramatisk redningsaksjon!

Estrid Heldager
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

SV: Dramatisk redningsaksjon!
« Svar #2 på: 24.04. 2007 08:03 »

Det var da godt at du havde dit camera med dig, så vi kunne se historien.
mvh estrid

Loggført

silje

Nybegynner
Innlegg: 2

SV: Dramatisk redningsaksjon!
« Svar #1 på: 23.04. 2007 22:23 »

Haha - artig:)
Loggført

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Dramatisk redningsaksjon!
« på: 23.04. 2007 21:06 »

Jeg har lagt ut bilder fra dagens svært så dramatiske redningsaksjon av Storms kjære pippip-leke.
http://klaveness.blogspot.com

Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Dramatisk redningsaksjon!
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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« forrige neste »
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Er det normalt???

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:02
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 | Litt av hvert | Emne: Er det
normalt???

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
Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Emne: Er det normalt??? (Lest 1471 ganger)
SV: Er det normalt???

« Svar #6 på: 20.04. 2007 14:12 »

Visstnok er det unormalt at en voksen hund spiser sin egen avføring, dette syndromet har også et navn.
Min lundehund gjør det noen ganger (han vil gjerne spise hestemøkk osv også) men jeg tror ikke han er
spesielt syk... Så lenge det er en valp det er snakk om, kan du nok ta det helt med ro. Men prøv å lære
henne av med det! Veldig kjekt med en "nei"- eller "slipp"- kommando.
Dyr som spiser avføring er veldig utsatt for innvollsorm.

Loggført

Susanne Stig
Hansen
Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 13

SV: Er det normalt???

« Svar #5 på: 19.04. 2007 23:35 »

En af mine lundehunde på 6 år kan også finde på at spise sin og de andre hundes afføring - men det er
ikke altid. Mine hunde får ofte rå gulerødder. Jeg har lagt mærke til, at han spiser afføring i de perioder
hvor de ikke får gulerødder. Dette kunne jo godt tyde på et behov for vitaminer/mineraler. Generelt
mener jeg, at det ellers er et specielt hvalpeproblem, som man godt kan vænne hundene af med. At din
hund kun gør det indendørs er nok et udtryk for hundens instinkter, der siger at der ikke må være
afføring i nærheden af 'hulen'. Det er det samme der gør sig gældende, når moderen rydder op efter
hvalpene, når de er små.
Mine hunde elsker at køre bil og føler sig trygge i deres bure. Burene er gitterbure, hvor de kan se ud til
alle sider. Det er en god idé at vænne hunden til én ting ad gangen. Tag buret ind i stuen, så hunden kan
blive fortrolig med det og lege i det. Lad f.eks. også hunden spise og sove i det. Derefter sætter du buret
i bilen og lader hunden lege og spise i buren, men uden at starte bilen. Næste skridt er at starte bilen
uden at køre, så hunden vænner sig til lyden. Til sidst sætter du kørslen på og sørger for altid at køre ud
til nogle glade oplevelser, så hunden forbinder buret og køreturen med noget godt. Og så er der i øvrigt
tidspunkter i hvalpens liv, der er bedre end andre til at lære nye ting. Den har en ret følsom periode fra
den er ca. 12 til 16 uger, hvor den let bliver bange og får fobier for livstid. I denne periode bør man
afholde sig fra at gå for hårdt frem med nye ting.
Mvh, Susanne
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Er det normalt???

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

Estrid Heldager

SV: Er det normalt???

Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

« Svar #4 på: 16.04. 2007 20:54 »

Er det normalt at hvalpe/ hunde spiser afføring..... hvis man ser på den faktor at de fleste hundeejere må
fortælle deres hvalp / hund at det er en dårlig vane, så er det vist meget normalt. MEN en dårlig vane
som faktisk kan være en smittekilde til både sygdomme og orm, så selvom det kan kaldes normalt, så er
det en adfærd som man forsøger at stoppe når man ser det.
Vi har næsten altid vore hunde i bur. Da vi for 12 år siden fik Bjarke havde vi købt en sele til ham og lavet
en kasse han kunne ligge i, han kunne ikke lide at køre i bil og hvis der ikke sad en ved siden af ham
gjorde han alt for at slippe ud, så når jeg var alene med ham i bilen satte jeg ham i bur og det syntes
han var ok. Kort tid efter skiftede vi bil og derefter var han altid i bil. For snart 10 år siden fik vi så Stella,
hun hylede på hjemvejen(Strøby-Svendborg). Jeg sad med hende på bagsædet. Da vi var kommet over
storebælt var jeg kørt træt og så lagde jeg hende ind i buret til Bjarke, så holdt hun mund og sov. Stella
har altid elsket at køre bil.
De efterfølgende hunde har ligget i bur fra dag 1. Det er ligesom om hundene lærer hinanden at bilkørsel
er noget godt - "vi er med".
Min yngste tæve - Liv - kan ikke lide at køre over broer om det er sammenføjningerne der giver lyd eller
fordi hun kan mærke vi kører over vand ved jeg ikke, men når vi kører hjem over en bro om aftenen
siger hun ikke noget , kun når det er lyst.
I mine forældres bil kan hundene se ud af vinduerne - buret står oppe i vindueshøjde, i min bil er deres
udsyn mere begrænset for der står burerne på gulvet.
Det er ligesom om det ved om vi skal på langtur - så er det sovetid straks vi er bakket ud af indkørslen eller buret bare er opbevaring fra punkt A til B - så kan det ikke betale sig at lægge sig til rette.
mvh estrid

Loggført

Bera

Jr. Medlem
Innlegg: 25

SV: Er det normalt???

« Svar #3 på: 16.04. 2007 11:13 »

Hei :)
Da vår hund var valp hendte det at hun spiste avføringen sin, jeg snakket med en veterinær om dette, og
de sa at det var helt normalt, og at det hunne være at hunden trengte en type vitamin... Men vi fant ikke
noe ut av dette, og hun slutta med det ganske raskt! Når det gjelder bilkjøring er ikke dette noe populært
hos oss heller.. Det vil si, når hun sjønner at vi skal på hytta, så er hun veldig gira på å komme seg inn i
bilen, men ellers vil hun helst slippe.. Og om hun skal være i bilen, så vil hun helst ligge i bur..
Loggført
Hilsen Lene og Bera :)
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Er det normalt???

Gerd Haugen

SV: Er det normalt???

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

« Svar #2 på: 16.04. 2007 10:25 »

Om det er normalt at valper spiser egen avføring, kan vel diskuteres, men det er i alle fall veldig vanlig.
Det gjelder å hindre adferden mest mulig, slik at det ikke utvikler seg til en dårlig vane. Hunder spiser
mye rart som vi ikke syns egner seg til mat, kattemøkk er en sikker vinner som det nesten er umulig å få
dem fra å interessere seg for. Man får hindre valpen fysisk, legge til et nei, og belønne med noe godt, i
det den slutter å interessere seg for uønsket føde. Hvis man er heldig vil adferden minske etterhvert.
De fleste lundehunder blir glad i bilkjøring, særlig når de får den erfaringen at bilen betyr at de får være
med eier og familie, og gjerne oppleve noe morsomt. Jeg tror nok at hundene var mer glad i bilkjøring
tidligere, da de slapp å sitte i bur. Buret gør at de mister kontakten med folkene sine, og ofte at de ikke
kan følge med på omgivelsene. Det passer dårlig for en lundehund. Men bur er en sikkerhet, og dessuten
påbudt, hundene vil nok venne seg til å sove bort den tiden de er nødt til å oppholde seg der. Under
tilvenningen kan det være en fordel om valpen er sliten, etter lek og aktivitet, når den blir satt i buret, og
la den gjerne ha en "kamerat" å trøste seg med. Lykke til.
Loggført

Siri

SV: Er det normalt???

Nybegynner
Innlegg: 15

« Svar #1 på: 16.04. 2007 09:42 »

heihei, og gratulere med ny valp, Molly er kjempe søt!:)
Min Teela er heller ikke så veldig glad i å kjøre bil, hun stresser kjempe mye og slapper ikke av et sekund!
Det eneste som ser ut til å hjelpe er å la henne sitte i fanget til føreren.. men det sier seg selv at ikke er
så veldig trafikksikkert.. Hun hadde ikke noe problem med det når hun var valp, men det kom etterhvert..
merkelig nok. Kan ikke huske at hun har vært med på noe som kunne ha skremt henne i bilen heller. Men
når jeg i den siste mnd. har hatt med meg lundisvalpen til min far i samme bur noen turer har hun faktisk
slappet mer av.. og etter dette har jeg sett at hun har lagt seg ned noen ganger når det bare var henne
også, men stort sett så sitter hun og peser. Valpen sover som en stein når vi kjører bil, så det har kanskje
roet henne litt? Jeg skal iallefall stjele valpen litt me jevene mellomrom for å kjøre småturer.. det ser ut
som det har positiv effekt at hun er sammen med noen som er trygg i bilen..
Ang. spising av avføring er jeg ikke noen ekspert.. men det gjorde Teela også når hun var valp, spesiellet
når hun hadde uhell inne, men hun sluttet med det etterhvert.
Siri og Teela
Loggført
Siri og Teela

Hege

Nybegynner
Innlegg: 7

Er det normalt???

« på: 15.04. 2007 21:45 »

Vi har en 11 uker gammel valp som enkelte ganger spiser avføringen sin. Er dette normalt? Går det over
av seg selv eller er det noe vi bør gjøre? Dette har hendt dersom det har skjedd "uhell" innendørs (har
aldri sett henne gjøre det ute). Hun er heller ikke videre glad i bilkjøring. Hun stritter ganske kraftig i mot
når hun skjønner at vi skal ut å kjøre bil. Piper og klynker i buret. Litt mindre lyd om hun får sitte på
fanget men hun liker det ikke. Har fått tips om å prøve et sammenleggbart bur i stoff (med 3 vegger) og
har tenkt til det. kjører en liten tur hver dag i håp om at hun skal venne seg til det. Ellers må jeg bare si
at livet med en liten valp er utrolig morsomt og givende! Ville ikke vært det foruten til tross for "raptuser"
og energiutløp ingen kan fatte at finnes i en slik liten kropp.
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »
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Hurra.

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:03
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

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Hurra.

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
Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

Emne: Hurra. (Lest 1039 ganger)
SV: Hurra.

« Svar #3 på: 16.04. 2007 16:24 »

Gratulerer så mye med valpen!!
fra Eva og Geira
Loggført

Bera

Jr. Medlem
Innlegg: 25

SV: Hurra.

« Svar #2 på: 16.04. 2007 11:14 »

Gratulerer så mye!! :) Lykke til med den lille :)

Loggført
Hilsen Lene og Bera :)

Hege

Nybegynner
Innlegg: 7

SV: Hurra.

« Svar #1 på: 15.04. 2007 21:46 »

Gratulerer så mye!!! Vi har hatt vår lille Molly i 2 uker nå og det er så morsomt!!! Ønsker dere lykke til!!!
Hege og Molly

Loggført

Cocos

Nybegynner

Hurra.

« på: 15.04. 2007 21:42 »

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=139.0[19/02/2015 20:02:07]

Hurra.
Innlegg: 9

Vil bare GRATULER GARM Så alle ser det.
Verdens vakreste hannvalp er kommet.
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »
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En x-lundehundeiers bekjennelser.

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:03
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 | Litt av hvert | Emne: En x-lundehundeiers 0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.
bekjennelser.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: En x-lundehundeiers bekjennelser. (Lest 1509 ganger)
SV: En x-lundehundeiers bekjennelser.
« Svar #6 på: 12.04. 2007 11:19 »

Hei. Du sa det, Ingerid Margrete; store personligheter i små hunder! Det er det som gjør rasen så
spennende og gøy å jobbe med. Men jobbing kreves. Jeg har som sagt 4 tisper nå, og alle er forskjellige,
og har sine, egendefinerte, oppgaver! Gordonsettern tror nok at hun er like "stor" som lundene, og
prøver å krype opp i/inn i det samme som lundene, og er absolutt neders på stien. Ingen av lundene tror
de er fuglehunder før fuglen går i luften, men DA.... Heldigvis liker alle seg i utstillingsringen, men alle
synes at alle andre hunder bare får finne seg i å være under dem, størrelsen er helt uinteresant! Alt som
rører seg på vår vei, må behørig varsles. Men jeg ser på akurat det som litt trygghet også; ingen skal få
nærme seg uten at resten av verden vet det.Jeg kommer nok til å ha lundehund så lenge jeg er i stand til
å bevege meg, ja!!!
Så spennende at du får ny valp, Cocos!!! Lykke til, du må fortelle hvordan det går.
Masse hilsen fra Torild og "små"-jentene.
Loggført

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Men - det glemte jeg å si...
« Svar #5 på: 12.04. 2007 10:49 »

Men - det glemte jeg å si...
Dette var morsom lesning! Kan se henne for meg, en riktig selvbevisst liten dame!
Snakk om store personligheter i små hunder!

Loggført

Ingerid
Margrete
Klaveness

Hva er det for lundehund jeg har?
« Svar #4 på: 12.04. 2007 10:41 »

Jr. Medlem
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En x-lundehundeiers bekjennelser.

Innlegg: 38

Det ser visst ut som min lille hannhund er helt utenfor normalen. Han har jo ingen av de karakteristiske
trekkene som så mange forteller om!
Det eneste er at han tror han er 250 kg og to meter høy. Derfor er han sjef over alle andre hunder. Han
gidder ikke slåss, bare ser på dem - og de underkaster seg automatisk. Selv naboens ridgeback!
Men jeg har aldri før hatt en lydigere hund!
Når vi er på bytur, får han beskjed om å sitte ved døren til butikken, og der sitter han (og følger NØYE
med) til jeg er ferdig. så går vi videre.
Han drar ikke i båndet.
Han respekterer andres mat (ihvertfall når jeg er i nærheten, pleier å sitte i samme rom når de spiser).
Han er kjempesosial, glad i hunder, barn, katter, kaniner og kyr.
Han kan løftes etter halen uten å bli gretten!
Jeg og Storm går både lydighet og agility. Jeg synes faktisk ikke han har vært vanskelig å lære opp i det
hele tatt!
Hva er det for lundehund jeg har?
Jeg hører stadig om hvor sære og vanskelige de er.
Jeg har sett lundehund som måtte BÆRES rundt utstillingsringen.
Jeg har møtt en dyrlege som ikke kunne fatte og begripe at jeg i det hele tatt TENKTE PÅ å skaffe lundevalp.
Er det min hund som er helt på siden av poenget?
Hvis jeg skaffer en lunde til - hva kan jeg regne med å få?
Jeg er mer enn overfornøyd med hunden min, men er litt redd for å få en hund jeg ikke kan ta med meg
ut blant folk hvis jeg velger lunde en gang til...
Et forundret smil - fra en fornøyd (og stolt!) lundehund-eier.
Storm ligger forresten i kurven sin og forklarer det hele med: "Jeg må jo være en god representant for
rasen. Ser du ikke at folk liker meg, mamma? Det har rasen godt av!"
Rare, lille nurket mitt!
Loggført

Cocos

Nybegynner
Innlegg: 9

SV: En x-lundehundeiers bekjennelser.
« Svar #3 på: 11.04. 2007 23:12 »

Hei på deg. Arti at noen syns det jeg har skrevet er morsomt. Enda bedre er det at folk kjenner seg igjen i
det som står.
Jeg må tilstå at jeg mange ganger i Odas oppvekst følte meg svært mislykket som oppdrager..........
Senere også har jeg mange ganger kviet meg for å ta henne med ut i verden slik at hun kunne vise frem
sine sider.
Tanken på hennes mange luner og ufordragelige oppførsel til det som der og da ikke passet henne.
Som utstilling, dyrlege, folk hun ikke likte, hunder hun ikke likte........ Har rødmet og ønsket meg sorte hull
mange ganger.
Og nesten like ille var det med ting hun likte, da adopterte hun øyeblikkelig dette. Og knurret og viste
tenner om den rettmessige eieren kom og ville ha tingen sin......... Hun kunne bite også, dersom hun
syntes det var nødvendig. Helst om jeg ikke var der, så litt av det jeg prøvde å lære henne hadde hun
inne. Hun godtok at jeg var bittelitt, i hennes øyne, over henne i rang, så lenge hun så meg.
Ellers så ser det ut til at det blir ny valp på meg om ikke så altfor lenge................
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: En x-lundehundeiers bekjennelser.
« Svar #2 på: 11.04. 2007 11:37 »

Hei. Og takk for herlig lesing! Jeg lo og koste meg, og kjente meg absolutt igjen i det meste. Kjekt også å
lese om gordon og lunde som fant storfugl. Det har nemlig jeg også opplevd!! Jeg har alltid hatt gordon,
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så da jeg fikk den første lunden, Skirne, var han jo selvskreven til å være med i skogen og på fjellet. Til
å begynne med bare på turer og litt trening, men sannelig; han viste seg å være en flott "treskjæller", de
fuglene som satt i trærne fant han og varslet om ved å gjø! Det var kjempemoro. Og Skirne var veldig
stolt! Så jeg håper du finner deg en ny personlighet snart. Dette er hunder det er verd å satse på;
bruksområdet spenner vidt, åpenbart!
Masse hilsen fra Torild, 4 lundejenter (2 gravide) og 1 gordonjente.
Loggført

Geira

SV: En x-lundehundeiers bekjennelser.

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #1 på: 01.04. 2007 19:39 »

Hei!
Artig historie! Eg må si at eg kjenner igjen det der med stjeling fra andres matskåler, eg har jo lignende
"størrelsesforhold", ja dine var nok enda lengre fra kvarandre, det er jo vanskelig å slå irsk ulvehund i
størrelse :) .Og det er Lundehunden som stjeler, spesielt i fra grosserens matskål. De veit å sette seg i
respekt disse småtassene!
Mange særegenheter og stor personlighet på tispa du hadde!! Takk for lesningen :)
God påske!
Eva, Geira og gjengen
Loggført

Cocos

En x-lundehundeiers bekjennelser.

Nybegynner
Innlegg: 9

« på: 30.03. 2007 18:26 »

Hei.
Jeg har ingen Lundehund nå, men det blir.....................
Den tispa jeg hadde ble 12 år og døde av akutt nyresvikt. Jeg hadde et kull a en valp på henne. Han
beholdt vi selv, desverre mistet vi han i det som den gang het lundehundsyndromet. Han døde på tross
av medisinering, diett og god hjelp fra Vikna.
Mine hunder var selvfølgelig de mest spesielle og underlige av alle til nå fødte Lunder.
Tispa var vel den som var mest sær, hun kunne masse hun. Når ingen så det. Hun vokste opp med store
hunder, skikkelig store hunder. Hennes beste venn var en hanhund av typen Irsk Ulvehund. Hun syntes
det var urettferdig at han fikk så mye større matkopp enn henne, så hun tok hans, og han sto der lang i
maska og ventet til noen kom å tok bort den overspiste, snerrende parasitten.
Hennes andre kamerater var slovakiske Kuvaszer, gjete og hyrdehunder. Derfra lærte hun å vokte, ALT,
eller nesten alt, bare det som var viktig for henne så klart. Det kunne være en kake eller to på et bord,
der oppnevnte hun seg til sjefen for kakepassingen. Hun kunne vokte på en fin stein, i en eller flere
dager. Hun var også barnevakt, trodde hun, da handlet det om at barn skal ikke løpe, de skal gå. Om
hennes til enhver tids gjeldende regler ble brutt så bet hun overtramperen. Hun lærte seg lydighet og
kunne ha fått merke i alle valører om dommern hadde kommet en dag det passet henne å gjøre
øvelsene.......... Hun kunne alle hindrene i agility, men ville ikke gå i annen rekkefølge enn den hun selv
valgte. Hun kunne å vise seg frem på utstilling også, utenfor ringen. I ringen sto hun med halen
oppunder haka, og klarte å se både utsultet og lidende ut, mens hun ble dratt rundt på fire stive ben. for
så på utsiden igjen trekke i båndet og være både høyreist og stram, i sin jakt på en Pyreener å spise. I
løpet av karriere ble det et cert på damen, da orket ingen i familen å prøve mer. Vi fikk bekreftet at vår
Oda Azcdo faktisk så ut som en Lundehund skal gjøre, det holdt for oss.
Hun var en ivrig turgjenger, og hun var bedre enn sin Gordon Setter "søster" til å finne fram til
skogsfuglene. Om hun hadde det medfødt eller om hun lærte seg det, skal være usagt, men hunfant
fugler, stoppet, tok stand og STO der.
Hun viste også tydelig at på tur med pulk, er ikke bare for store hunder som St. Bernhard og sånn. Hun
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var så slem med de som trakk pulken at vi måtte finne på noe, det ble laget en bitteliten pulk til henne
også. Hun dro da sitteunderlag og kopper, da ble det slutt på å plage andre. De store hundene ville ha
pause når vi stoppet, hun ville ikke det, hun var med og hentet ved til bålet. Da sto hun helst å dro i et
nedfallstrær eller noe annet stort som satt fast, og ble sint. Når vi andre satte oss ned ved bålet og skulle
spise og kose oss, ble det kjedelig igjen, så da var det de pinnene som lå i bålet og brant som skulle
flyttes.
Hun hadde tre hobbyer til, to gikk ut på å finne godbiter. Jeg tok en godis bak ryggen, la den i ene handa
og hold fram begge hender til henne, og hun skulle da finne riktig hand. Hun hadde nese for dette. Den
andre varianten var at hun satt på kjøkkenet mens jeg gjemte en på stua eller omvendt. Så hadde vi en
stein lek på stuegulvet, med finsteinen hennes, vi dyttet den til hverandre i full fart, frem og tilbake til
hun be lei. Denne steinintressen hennes førte til at tennene hennes ble mye yngre enn henne og at
godisleken tok slutt, for godis for henne var mentolkuler, og de er harde å tygge uten tenner.
Og hun var beviset på at ikke alle som stammer fra sjøen liker fisk og vann. Hun hatet rett og slett begge
deler.
Sønnen derimot var en litt unnseelig type, som var sin mor totalt underlegen på alle vis. Han fikk vel ikke
vist seg så godt frem heller da, med henne til mor. Han var selvbevisst han også og var sjefen over en
St.Bernhard han vokste opp sammen med, hun var noen mnd eldre og utallige kilo tyngre enn han, men
måtte pent legge seg på ryggen å overgi seg når de lekte. Har henne mistenkt for å gjøre det av latskap,
men de var begge mitt oppdrett så jeg er innhabil.
Loggført
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Alltid

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

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

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

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Noen som har
mønster på hundeklær??

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Emne: Noen som har mønster på hundeklær?? (Lest 3280 ganger)
SV: Noen som har mønster på hundeklær??
« Svar #4 på: 12.04. 2007 10:52 »

Det er en ny bok på markedet "strikk og sy til hunden" Damm forlag.
Her får du mønster på omtrent alt, kløv, gensere, dekken, badekåpe, halsbånd osv.
Ellers - det er ikke vanskelig å få tak i dekken. Storm har flere, både hjemmesydde og kjøpte.
Dette ikke fordi jeg synes det er moro å pynte ham, altså! Det er bare det at agility foregår i korte,
intense økter, og han blir kald i muskulaturen uten....

Loggført

Bera

Jr. Medlem
Innlegg: 25

SV: Noen som har mønster på hundeklær??
« Svar #3 på: 11.04. 2007 10:47 »

Nå ligger bilder i galeriet av bera med strikkagenser :)

Loggført
Hilsen Lene og Bera :)

Bera

Jr. Medlem
Innlegg: 25

SV: Noen som har mønster på hundeklær??
« Svar #2 på: 19.03. 2007 15:34 »

Har bestillt et sånn dekken.. Men tenkte å strikke en slags genser i tillegg.. Har forresten satt mamma på
saken, og hun har fått til noe :) Skal legge ut bilde i galleriet etter hvert :)

Loggført
Hilsen Lene og Bera :)
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Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Noen som har mønster på hundeklær??
« Svar #1 på: 19.03. 2007 15:29 »

Hei. Må bare si at jeg ikke kan hjelpe deg med det. Jeg kjøpte et dekken til min Bera da hun var syk, str
30 cm. Men du tenkte vel kanskje mer på "gensere" eller sånt? Kanskje du kan prøve deg litt fram? Lykke
til iallfall. Varm hilsen fra Torild
Loggført

Bera

Jr. Medlem
Innlegg: 25

Noen som har mønster på hundeklær??
« på: 16.03. 2007 19:22 »

Er det noen som har oppskrifter/mønster på noen hundeklær som passer til lundehund??
På grunn av hudplager fryser Bera endel nå, så derfor tenkte jeg å lage noen klær til henne :)

Loggført
Hilsen Lene og Bera :)
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Alltid
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Logg inn
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1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: I dag er den STORE dagen!!! (Lest 1004 ganger)

Bera

SV: I dag er den STORE dagen!!!

Jr. Medlem
Innlegg: 25

« Svar #2 på: 11.04. 2007 10:45 »

Gratulerer med lille Molly!! Hun var helt nydelig!! Har vært inne å lest bloggen men fikk desverre ikke til å
legge inn komentar..
Du kan bare glede deg til en fin tid fremover! Lundehundene er noen hærlige skapninger som man
forelsker seg i med en gang!!
Masse lykke til
Loggført
Hilsen Lene og Bera :)

Geira

SV: I dag er den STORE dagen!!!

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #1 på: 03.04. 2007 08:59 »

GRATULERER!
:)

:)

:)

:)

Kan anbefale bloggen, veldig koselig og "nær" lesning.
God fornøyelse!
Det blir en ekstra fin påskeferie for dere.
God påske til ALLE.
Med hilsen
Eva og Geira med famile
Loggført
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I dag er den STORE dagen!!!

Hege

Nybegynner
Innlegg: 7

I dag er den STORE dagen!!!
« på: 02.04. 2007 10:52 »

Hurra, hurra! I dag skjer det! Vi blir Lundehund-eiere! Johan (mannen min) og de to eldste er på nå
Elverum for å hente hjem vår lille Molly! Jeg er på jobb og kan nesten ikke vente til jeg skal hjem i dag!
Har forresten prøvd meg med blogg og der skal Mollys "gjøren og laden" dokumenteres. Du kan se den
på: www.norsklundehund.blogspot.com og legg gjerne igjen en kommentar. I kveld skal det legges inn
bilder av Molly på hennes første oppdagelsesferd i nytt hus. Dette er jo så spennende for liten og stor!
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: I dag er den STORE dagen!!!
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Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
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tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
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Søk

 
Avansert søk

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

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: lundehunder i
oslo

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
silje

Nybegynner
Innlegg: 2

Emne: lundehunder i oslo (Lest 706 ganger)
lundehunder i oslo
« på: 04.04. 2007 23:17 »

Vi har flyttet til Oslo.
Er det noen lundehunder som kunne tenke seg å møte oss en dag,
så mail oss gjerne - siljeb@yahoo.com
silje og fenris
Loggført
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1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: Rolig lundehund (Lest 993 ganger)
SV: Rolig lundehund

« Svar #2 på: 30.03. 2007 11:33 »

Hei, og gratulerer med kommende baby! Så koselig! Og så får du jo masse "gratis" trim på
turer/aktiviteter med Storm. Har hørt det skal være bra for både mor og barn? Og Storm da. Lykke til!!!
Torild
Loggført

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

SV: Rolig lundehund

« Svar #1 på: 29.03. 2007 13:56 »

Tror ikke du trenger bekymre deg så mye. Det viktige er at Storm er ferdig med valpebitingen, som er det
som lettest gir problemer i forhold til baby/småbarn. Før babyen din begynner å krabbe/gå er Storm blitt
voksen og fornuftig, og om du bare klarer å gi ham et positivt forhold til barnet fra starten, så han ikke
føler seg oversett og forbigått/glemt så kommer de sikkert til å trives sammen.
Lykke til med familieforøkelsen.
Hilsen Gerd

Loggført

Lillehyper
Gjest

Rolig lundehund

« på: 29.03. 2007 12:19 »

Jeg lurer vel egentlig på hvor rolig en lundehund på 1 år og 4mnd er omtrent ? er selvfølgelig forskjellig
på de forskjellige..
Fant ut at jeg er gravid for et par uker siden, og har termin i november, og da er Storm 1 år og 4mnd..
Han er jo veldig rolig nå.. Jeg er veldig overrasket, siden jeg sitter og venter på ungdomstiden enda:P Han
har selvfølgelig raptuser, og det er helt greit..
Jeg ser heller ikke det som et problem om han er sånn han er nå.. Men han er fremdeles valpete og litt
brå og hardhendt når han blir gira.. Så det håper jeg gir seg etterhvert (girer seg lett opp, og ikke like lett
ned), men forventer vel ikke det før han er noen år gammel..
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Når blir egentlig lundehunder "voksne" ?
Dette ble fryktelig vanskelig og forklare, så håper noen skjønner meg:P
Loggført
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1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

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

Emne: Hurra - snart Lundehundeier!!! (Lest 861 ganger)

Torild

SV: Hurra - snart Lundehundeier!!!

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #2 på: 19.03. 2007 15:40 »

Hei! Og gratulerer med ny valp!!! Jeg forstår også at dere gleder dere. De er jo knus-bedårende!! Det blir
nok lange 14 dager? Lykke til!!
Varm hilsen fra Torild
Loggført

Bera

SV: Hurra - snart Lundehundeier!!!

Jr. Medlem
Innlegg: 25

« Svar #1 på: 19.03. 2007 10:28 »

Så spennende!! Gratulerer med valpen :) Skjønner godt at dere gleder dere til å få henne hjem :)
Klem :)
Loggført
Hilsen Lene og Bera :)

Hege

Nybegynner
Innlegg: 7

Hurra - snart Lundehundeier!!!
« på: 19.03. 2007 10:00 »

Hurra! I dag er det bare to uker til vi henter Molly hjem til oss! Hun er selvfølgelig verdens nydeligste! Det
er Bjørnar Rørvold på Elverum som er oppdretter og vi har sammen med han plukket ut ei flott tispe!
Hilste på henne igjen nå på søndag og vi kan nesten ikke vente!!!
Ha en fin dag alle sammen!!!
Loggført
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Avansert søk

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

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Lundehundtreff i
Trøndelag 9. september 2006

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

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

Innlegg: 81

Emne: Lundehundtreff i Trøndelag 9. september 2006 (Lest 910 ganger)
SV: Lundehundtreff i Trøndelag 9. september 2006
« Svar #1 på: 16.03. 2007 08:15 »

Hei Trønderske lundehundeiere
Det er nå gått et halvt år sida dettte trønderske lundehundtreffet sist høst, og vi som stilte hytta og
området Fjellkjøsen til disposisjon sitter igjen med gode minner fra treffet :)
Ser at det er viktig med slike treff, og flott med så mange eiere og lundiser på en gang :)
Et annet år stiller vi gjerne hytta og naturen igjen til disposisjon for Trøndersk lundistreff :)
Hilsen fra Arve Idar, Dagrunn og Frøy Av Vinterskogen
Loggført

Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Lundehundtreff i Trøndelag 9. september 2006
« på: 09.09. 2006 20:47 »

Vi hadde et kjempeflott treff på hytta til Dagrunn M. i dag. Ca 20 tobente og et ukjent antall firbente tok
turen til Orkdal.
Vi startet med tur langs en grusvei hvor hundene fikk løpe fritt. De utforsket grøftene, skogen, små berg
og hadde det skikkelig gøy :)
Når vi returnerte til hytta hogg vi innpå maten som vi hadde med oss (à la kurvfest). Masse god mat og
kaker, noe som falt i smak hos både folk og dyr.
Etter at maten hadde sunket litt ble det konkurranser. Eiliv, Unni og Dagrunn hadde organisert rebusløp...
Eiliv hadde laget lundehund-relaterte spørsmål, og Dagrunn hadde fylt på med spørsmål i kategorien
"Blandadrops".
Til slutt hadde vi en uformell kåring av grommeste hannhund og søteste tispe. Her stakk Afe Njord av med
hannhundpremien, og Frøy og Senja delte førsteplassen i tispeklassen.
Bilder fra treffet kan ses i Vinga og Heikes album her:
http://www.flickr.com/photos/34974261@N00/

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=107.0[19/02/2015 20:04:33]

Lundehundtreff i Trøndelag 9. september 2006

Gunn Tove, Vinga og Heike
« Siste redigering: 09.09. 2006 22:46 av 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

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Lundehundtreff i Trøndelag 9. september 2006
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Bilder =)

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:05
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 | Litt av hvert | Emne: Bilder =)

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
MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

Emne: Bilder =) (Lest 1551 ganger)
SV: Bilder =)

« Svar #8 på: 12.02. 2007 20:54 »

Nå har jeg endelig fått laget en side som forklarer hvordan man kan få bildene sine inn på hjemmesiden.
Den ligger her:
http://www.lundehund.cc/ny/content/view/87/91/
Loggført
Hjemmeside - Bilder

MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

SV: Bilder =)

« Svar #7 på: 01.02. 2007 19:56 »

Beklager sen respons fra vevsjefen - har hatt en smule influensa...
Den enkleste måten å få lagt ut bilder på er å sende dem til vevsjef[alfakrøll]lundehund.cc (bytt ut
[alfakrøll] med @). Da legger jeg dem ut på klubben sin konto på Flickr:
http://flickr.com/photos/lundehundklubb/
og dermed vises de automatisk også under "Galleri" på hjemmesiden.
Hvis det er noen som har mye bilder, eller som vil ha full kontroll over hvordan bildene legges ut, vil jeg
oppfordre folk til å få seg en konto på Flickr (det er gratis) og legge ut alt hva hjertet måtte begjære!
Planen er at alle bilder på Flickr som er utstyrt med "taggen" "lundehund" skal vises på hjemmesiden,
men jeg har ikke fått det helt til enda... Men det kommer!
Det vil også komme en side under "Galleri" på hjemmesiden, der det vil stå omtrent det samme som
ovenfor.
Ellers vil jeg takke alle som har sendt inn bilder så langt, og oppfordre dem og alle andre til å sende bilder
i vilden sky - jo flere jo bedre!!!
Vennlig hilsen
Magnus (vevsjef)

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=126.0[19/02/2015 20:04:53]

Bilder =)
« Siste redigering: 12.02. 2007 20:54 av MagnusEnger »

Loggført

Hjemmeside - Bilder

SkollFreke

SV: Bilder =)

Nybegynner
Innlegg: 7

« Svar #6 på: 01.02. 2007 13:08 »

Hej,
Jag skickade in mina bilder till vevsjef@lundehund.cc och då blev de upplagda under "galleri".
Mvh / Mary
Loggført

Mai Brit

SV: Bilder =)

Nybegynner
Innlegg: 3

« Svar #5 på: 31.01. 2007 14:56 »

va visst iche låv å legga ud bilde på forumme ..

Loggført
Ranja Lille SprettBallen<3

Bera

SV: Bilder =)

Jr. Medlem
Innlegg: 25

« Svar #4 på: 30.01. 2007 10:25 »

hvis man vil sende inn bilder til galleriet, hvilken adresse bruker man da?
Hilsen Lene og Bera :)
Loggført
Hilsen Lene og Bera :)

Torild

SV: Bilder =)

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #3 på: 29.01. 2007 15:24 »

Hei! Det er godt å høre at det er andre som har samme problem som meg!! Men en dag skal jeg nok få
det til. Flotte billeder Mai Brit. Du er flink. Likte jo spesielt godt det hvor Runa er med:) Men veldig
spesielt det der over hinderet.
Hilsen fra Torild og gjengen.
Loggført

Gunn Tove

SV: Bilder

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #2 på: 29.01. 2007 14:38 »

Kan jo prøve å få lagt dem ut i galleriet?
Er ikke sikker på hvordan det fungerer, men prøv å sende til webmaster...
Mvh

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=126.0[19/02/2015 20:04:53]

Bilder =)

Gunn Tove, Vinga og Heike
Vinga og Heike med venner....
http://www.flickr.com/photos/34974261@N00/
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

Jr. Medlem
Innlegg: 25

SV: Bilder =)

« Svar #1 på: 29.01. 2007 13:29 »

Får ikke til å legge inn bilde jeg... :/
Men veldig fine bilder av ranja :)

« Siste redigering: 30.01. 2007 10:11 av Bera »

Loggført

Hilsen Lene og Bera :)

Mai Brit

Nybegynner
Innlegg: 3

Bilder =)

« på: 27.01. 2007 00:07 »

Her kan du legge ut bilder av hundene dine ;)

« Siste redigering: 27.01. 2007 00:13 av Mai Brit »

Loggført

Ranja Lille SprettBallen<3

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Bilder =)
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Slektsforskning

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:06
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

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne:
Slektsforskning

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: Slektsforskning (Lest 1110 ganger)

Anneli

SV: Slektsforskning

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

« Svar #3 på: 14.01. 2007 23:00 »

Just för att jag tycker det är så roligt med släktforskning vad gäller lundehund blev det lite mani att sätta
upp databasen, tyvärr har jag just nu hamnat i en sådan situation att jag inte har energi att uppdatera
pawpeds men Petra som också håller i uppdateringen försöker uppdatera när hon har möjligt.
Men jag kommer igen småningom med databaserna, Pedigree Search däremot är lättare och smidigare att
uppdatera än pawpeds och den är lite mer uppdaterad än pawpeds.
Men man kan plocka in hundar genom att göra testparningar och på så sätt komma fram tilll den hund
som du har fast den inte är i databasen pawpeds.
Amled ja, kallades allmänt för "Balooo" - den hunden saknar jag än idag och det går inte en dag utan att
jag inte tänker på honom. Han hade ett underbart temperament, underbart sätt och så godmodig och
snäll med alla valpar. Om man bara kunde vrida klockan tillbaka. Att låta honom somna in var det
svåraste jag någonsin gjort men botulism-bakterien hade ställt till med alltför mycket skada i hans kropp.
Det var fruktansvärt och jag hoppas INGEN någonsin behöver gå genom detta vad jag har gjort. Alla som
träffade Baloo vet vad jag pratar om för han charmade in sig hos alla och gav ett oerhört positivt intryck
till alla som ville lära känna lundehunden som ras.
Anneli
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Estrid Heldager
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

SV: Slektsforskning

« Svar #2 på: 20.12. 2006 21:58 »

Ja, det er sjovt at hoppe rundt i lundehundedatabaserne. Udfra oplysningerne i den første
lundehundedatabase der var på nettet lavede jeg stamtavler for Bjarke og Stella helt tilbage til
foundation.
Jeg kunne se på canis at Storm er efterkommere efter 2 af vores hunde Bjarke og Stella - de er forældre
til Amled.

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=120.0[19/02/2015 20:05:13]

Slektsforskning

Så Storm har mindst en tipoldemor som stadig lever ;-))
mvh
Estrid Heldager
Stella (Nysom Ystel), Edda (Ulfrigga Lundes Edda), Liv (Heldager's Liv) og Fossi (Løvheims Forseti)

Loggført

Gunn Tove

SV: Slektsforskning

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #1 på: 20.12. 2006 21:37 »

Hei
Morsomt å sjekke hvem som er i slekt med hvem. Finnes jo flere steder å lete også
http://www.pawpeds.com/cgi-bin/LUN
http://lundehund.biz/ - her kan du søke opp en hund og gå på "Breeding info" og få oversikt over
kullsøsken, helsøsken og halvsøsken på mors og fars side. Kan også se videre bakover.
NKKs Dogweb
De to første er ikke helt oppdatert, men det går an å sende inn informasjon om din hund.
Hilsen
Gunn Tove, Vinga og Heike (Storms halvbror på fars side)

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

Lillehyper
Gjest

Slektsforskning

« på: 20.12. 2006 21:14 »

Jeg satt her en natt, og skreiv inn stamtavla til Storm på Canis.. Og så fant jeg ut, kanskje jeg skal titte litt
på nettet, om jeg finner noen av slektningene, evnt. bilder.. Så det ble skikkelig slektsforskning:)
Fant bl.a ut at ene tippoldefaren hans er broren til xkjæresten sin hund:)
Det var kjempemorsomt og ikke minst spennende, se hvor familien er osv:)
Har noen av dere her gjort no slikt også ?:)
Loggført

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=120.0[19/02/2015 20:05:13]

Slektsforskning

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Slektsforskning
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Hellerudsletta 3.februar

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:06
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 | Litt av hvert | Emne: Hellerudsletta
3.februar

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Lillehyper
Gjest

Emne: Hellerudsletta 3.februar (Lest 701 ganger)
Hellerudsletta 3.februar
« på: 09.01. 2007 18:30 »

Noen som skal dit med lundehundene sine ? Tenkte kanskje ta meg en tur med Storm, så han kan få se
litt, være blant andre hunder, og kanskje få hilst på en lundehund eller 2 ?:)
Han kunne trengt litt trening på å være blant så mange hunder UTEN å bjeffe:P
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Hellerudsletta 3.februar
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Hvorfor renner øynene til en Lundehund ?

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:06
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 | Litt av hvert | Emne: Hvorfor renner
øynene til en Lundehund ?

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: Hvorfor renner øynene til en Lundehund ? (Lest 967 ganger)
SV: Hvorfor renner øynene til en Lundehund ?
« Svar #1 på: 08.01. 2007 11:46 »

Hei. Jeg tror nok at det er litt øyerensing ved behov, men da varer det ikke lenge. Tette tårekanaler er
noe som enkelte får. Det gjelder ikke alle lunder, eller hunder, og når de får det, renner det hele tiden.
Iallfall gjorde det det på Mikkel. Han ble behandlet flere ganger for det, av en sånn alternativ behandler
som trykket og masserte. Det hjalp en stund, men som sagt måtte han behandles flere ganger. Mikkel
elsket den behandlingen som han fikk der. I tillegg til øynene ble resten av kroppen også behandlet, og
jeg så på gullegutten at han slappet av, lente seg mot Arne, og ble helt fjern i blikket. Ingen av de andre
lundene mine har "problemer" med øynene, annet enn litt av og til. Jeg må tilstå at andre råd har jeg
ikke. Det vil si, jeg vasket av og til med litt kjerringrokk-te, bare rundt for å få vekk "fargen". men en
bommullsdott med litt vann hjelper også.
Masse hilsen fra Torild og jentene.
Loggført

Lillehyper
Gjest

Hvorfor renner øynene til en Lundehund ?
« på: 08.01. 2007 10:31 »

Ja, det har jeg egentlig lurt fælt på!
Jeg har sett at endel lundehunder renner i øynene.. nesten som kronisk renning..
Så har jeg tenkt litt...
Kan det være at de utviklet det slik at når de dreiv i jordhullene, at øynene begynte og renne slik at
jorden i øynene rant ut ?
Det er det eneste vettu svaret jeg har kommet opp med...
Vet noen ? Eller kanskje har noen andre teorier ?
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Hvorfor renner øynene til en Lundehund ?
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Hvorfor renner øynene til en Lundehund ?
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av hvert
=>
av hvert
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Vinga & heike

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:07
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 | Litt av hvert | Emne: Vinga & heike 0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet. « forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Vinga & heike (Lest 1026 ganger)

Gunn Tove

SV: Vinga & heike

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #1 på: 15.11. 2006 14:56 »

Det funka det!
Eposten min ligger også forumet (ikon på profilen)
Mvh
Gunn Tove, Vinga og Heike
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

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Vinga & heike

« på: 15.11. 2006 09:07 »

Til Gunn Tove:
Se, nå tenker jeg at jeg fanget oppmerksomheten din, gitt. (overskriften altså)
send meg mailadressen, så skal du få bildene.
ingenting@hotmail.com
smil fra Ingerid
Loggført

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=117.0[19/02/2015 20:06:02]

Vinga & heike

Sider: [1]
« forrige neste »
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Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Valp som sykepleier

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:07
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 | Litt av hvert | Emne: Valp som
sykepleier

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: Valp som sykepleier (Lest 1109 ganger)

Geira

SV: Valp som sykepleier

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #3 på: 12.11. 2006 23:12 »

Hei igjen!
Høres livlig ut!
Sikker på at katten får tatt igjen godt nok til slutt ;) - bare vent til katten snur og jager Storm(en)
bort......man har da klør må vite.
Eva
Loggført

Lillehyper

SV: Valp som sykepleier

Gjest

« Svar #2 på: 12.11. 2006 20:05 »

Hei :)
Katten er frisk nå:) tok stingene på onsdag:) Storm har skjønt at katten er frisk, så nå er katten ufrivillig
lekekamerat igjen :P
Så støtte, nei.. Men noen ganger er han det.. når begge er trøtte er de snille mot hverandre, men ellers
går det i full fart rundt i leiligheta, katta først og valpen etter:P
Loggført

Geira

SV: Valp som sykepleier

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #1 på: 11.11. 2006 14:15 »

Hei !
Så fint!
Kordan går det med de nå? E katten frisk igjen? Og valpen din like god støtte?
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Valp som sykepleier

Kjekkt å lese iallefall.
med påholdet tastatur Geira ("lundis")
(og Eva-menneske)
Loggført

Lillehyper
Gjest

Valp som sykepleier
« på: 30.10. 2006 03:57 »

Ja, dere leste riktig :)
Min valp, Storm, har nå blitt sykepleier ! :P
Katten måtte igår ikveld til veterinæren p.g.a kutt under poten, og fikk 2 sting og bandasje.. Når han kom
hjem puttet vi han på badet for at narkosen skulle slippe.. Da startet det hele!
Valpen begynte og gå inn hvert 10.minutt for og sjekke om katten pustet og slikket han litt på øret.. Når
katten endelig våknet følger Storm etter han som om de skulle vært limt sammen.. Katten sjangler litt,
siden narkosen har ikke slipt enda, men valpen følger etter og passer på :) Når katten ligger i sofaen og
sover, så kommer Storm og slikker han litt på øret og ansiktet for og trøste, forsøkte tilomed å få av
bandasjen, og katten viftet med halen i full begeistring :P selvfølgelig fikk han ikke lov til det da :)
Men valpen min har da blitt sykepleier for den stakkars katten som er dopet og ikke har det bra.. Lurer på
om dette er et snupunkt på vennskapet også.. De har jo ikke vært bestevenner akkurat, men nå er de jo
limt sammen omtrent :)

Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Valp som sykepleier
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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« forrige neste »

 


OK

er det noen som har hannhund i nærheten av Sveio?

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:07
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 | Litt av hvert | Emne: er det noen som har
hannhund i nærheten av Sveio?

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: er det noen som har hannhund i nærheten av Sveio? (Lest 832 ganger)
SV: er det noen som har hannhund i nærheten av Sveio?
« Svar #1 på: 10.11. 2006 11:34 »

Hei. Så spennende. Jeg vil absolutt anbefale deg å ta kontakt med en i avlsrådet. Det er litt viktig at du
finner en hanhund som kan "brukes" mot din tispe. Det anbefales at det ikke skal være samme forfedre 3
ledd bakover blant annet. Du finner navn og nummer til dem i avlsrådet i lundehund-nytt blant annet.
Lykke til fra Torild
Loggført

bjørk

Nybegynner

er det noen som har hannhund i nærheten av Sveio?
« på: 10.11. 2006 09:28 »

Innlegg: 3

Jeg har en tispe som jeg ønsker å sette valper på. Men jeg kjenner ikke noen som har hannhund.
Tispa mi er norsk champion. Det er ikke noen på stord som har en?
Har noen informasjon kan de ta kontakt på hiboe@start.no
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: er det noen som har hannhund i nærheten av
Sveio?
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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« forrige neste
»

 


OK

Lufting av valp

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:08
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 | Litt av hvert | Emne: Lufting av
valp

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
Lillehyper
Gjest

Emne: Lufting av valp (Lest 1901 ganger)
SV: Lufting av valp

« Svar #8 på: 29.10. 2006 16:42 »

Jeg har kommet frem til en liten teori..
Storm stoppet alltid opp når vi rundet hjørnet på huset her.. Der er da hagen til den nabohunden starter..
Etter at vi hilste på den hunden sluttet han og stoppe opp der, men nå stopper vi opp nederst i bakken,
og det er akkurat der vi skal starte og gå forbi en hage med en hund som bjeffer endel..
Jeg har tenkt litt.. og hver gang han stopper opp og ikke vil gå er i nærheten av hager med hund i, eller
der det bor hunder da..
Så jeg tenker slik at det har noe med territorium og gjøre, at de da stopper fordi de vet at det er en
annens hund territorium.. og at det er derfor han ikke stopper og snuser på veien hjem på de stedene,
rett og slett fordi han er usikker og redd..
Men når han går løs går han veldig fint.. Så jeg tror det har no med at han trenger og ta det i sitt tempo
og se at vi går der og at det ikke er farlig, for vi må jo stoppe opp når båndet strammer seg, så kanskje
han tror at vi er redde også ?
Dette er ihvertfall min teori, kanskje det stemmer overens med andres problemer også ?
Ihvertfall har jeg fått nesten stopp på det, om han får gå løs når han går der det er skummelt.. Nå
stopper han bare om han er sliten eller han rett og slett er litt redd..
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Lufting av valp

« Svar #7 på: 25.10. 2006 18:47 »

Hei. Det høres helt flott ut! Du har kommet langt på så kort tid; en uke? Det går nok bare bedre og bedre
skal du se. Ingen lundehund har lært alt på en dag, iallfall ike mine. Så fortsatt lykke til. Mvh Torild
Loggført

Lillehyper
Gjest

SV: Lufting av valp

« Svar #6 på: 25.10. 2006 18:34 »

Når han ikke vil gå tur, så pleier jeg og lokke han til meg noen meter og så snu, så han skjønner at det er
jeg som bestemmer når vi skal tilbake igjen..
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Lufting av valp

Idag var han forresten kjempeflink :) Han har ikke strittet imot når vi har gått tur, også var vi på en stoor
åpen plass der han kunne snuse og løpe litt, og når jeg sa kom så hørte han :) Selv om jeg måtte sette
meg ned og klappe med hendene, så er han kjempeflink.. Vi har hatt problemer med "kom" siden vi fikk
han, han hørte på oppdretteren på "kom", men ikke på oss, men idag var han flink :) og jeg hadde
båndet etter han, slik at hvis han fant på no sprell så kunne jeg gå etter og ta tak i båndet :)
Og han får så mye skryt og ros og godbit når han kommer :) Og når han er flink og slutter og stritter imot
:) Så regner med at det blir bedre etterhvert, har ikke hatt han så lenge, så jeg syns han er flink til og
være så liten :)
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Lufting av valp

« Svar #5 på: 25.10. 2006 11:44 »

Hei. Er det ikke morsomt med disse søte små! Verden er litt skremmende, og nok aller tryggest inne i de
kjente luktene. Ser du skriver at han kom når du bøyde deg ned og ropte, kan det være at det var i den
høyden resten av flokken pleide å være? Søsken og mor? Jeg innbiller meg at det tar litt tid for valpene å
finne ut av "høydeforskjeller" og sånt, og nye lukter, først inne, og så jammen meg ute også. Se om det
ikke går bedre etter hvert, ikke bli sint, men kos og belønning når han kommer; og så selvfølgelig masse
skyt!!!
Hva sier dere andre som har/har hatt problemet?
Lykke til
Mvh Torild
Loggført

Lillehyper
Gjest

SV: Lufting av valp

« Svar #4 på: 24.10. 2006 20:10 »

Akkurat dette har jeg endel problemer med også.
Nye valpen min Storm Tyrasønn (hatt han i litt over 1 uke), han er ikke no glad i å gå tur, stritter imot så
fort vi beveger oss rundt husveggen.. Hagen går så som så, noen ganger vil han være ute for og leke og
dermed ikke gjøre fra seg, eller så er det tisse også rett inn igjen.. Noen ganger er vi heldige og han gjør
fra seg på begge måtene, men det er sjeldent..
Når vi er fast bestemt på og gå "lange" turer, som og følge pappa ned til bussen, da er det litt stritting i
begynnelsen, men da bøyer jeg meg ned og sier "kom" og når han kommer så går jeg videre, og da
følger han etter og er flink.. Og han syns også det er veldig morsomt og gå hjem, for da vet han hvor han
skal, men tar seg tid til og snuse..
Men så er det sjeldent han vil på slike turer.. Så jeg blir jo litt frustrert når jeg må ha han med til et sted
fordi han ikke kan og være alene hjemme enda..
Men hadde vært fint om noen har gode råd til dette, virker som det ikke bare er meg som har problemer
med dette.. Og for og poengtere en ting, disse tingene kommer ikke av lyder, høye lyder osv.. For vi bor i
et veldig stille strøk..Han bare.. vil ikke være ute..
Loggført

midgardsloke
Nybegynner
Innlegg: 2

SV: Lufting av valp

« Svar #3 på: 01.08. 2006 21:43 »

Det vekket fortrengte minner om min egen Midgardsloke og lufting å lese deres innlegg...
Slapp av. Det går over. Dere har nok allerede fått en hund som er svært glad i å gå tur vil jeg tro. Vår
hund ville heller ikke gå mer enn max 50 meter fra huset da han var liten. Det var ikke raketter, biler eller
annen støy som var problemet, da vi bor i et rolig område. Men han nektet å gå, strittet imot og bare ville
hjem. Skuffelsen var enorm, da jeg fryktet å ha skaffet meg en hund som bare ville være hjemme. Jeg
som hadde gledet meg til lange turer i skog og mark...!! Men dette ga seg etterhvert. Vi tok små turer
som ble litt lengre ettersom hunden ble større. Nu har vi en trofast turkamerat som er med overalt,
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Lufting av valp

sommer som vinter. Lundehunden er unik også på dette området. Problemet med raketter og
smell(skudd) er derimot et stort problem. Men det kan jo bli et eget tema senere.
Med vennlig hilsen den turglade.
Loggført

Hans-Petter

SV: Lufting av valp

Nybegynner
Innlegg: 3

« Svar #2 på: 26.01. 2006 13:22 »

Takk for svar! Skal forsøke "billuftingsteorien".
mvh
hpl
Loggført

May Britt

SV: Lufting av valp

Nybegynner
Innlegg: 12

« Svar #1 på: 26.01. 2006 12:34 »

Hei
Da jeg fikk min Felix opplevde jeg noe av det samme som du skriver om men etter et par uke var han ikke
vanskelig å få med seg. Nå er det slik at han stort sett "streiker" når han ser inngansdøra og mener at vi
burde være mer ute. Når det gjelder lyder er han fremdeles veldig var på dette. Spesielt liker han ikke
skudd og rakett lyder når vi er ute, da reagerer han med å bli redd og vil flykte. Etter episoder med
rakett/skudd lyder er han noe vanskelig å få med seg på tur, spesielt hvis det er mørkt. Vi bruker gjerne
litt tid bare på å være på gårdsplassen og når han finner ut at det ikke smeller går vi. Av og til kommer vi
ikke lengre enn til gårdsplassen da nekter han å gå videre. Når dette skjer lemper jeg han i bilen og drar
et annet sted for å gå tur, da er det ingen problemer. Jeg har hørt at en som heter Kai Ekstrøm som bor i
Asker har laget en CD men mange lyder hunder pleier å være redd for. Denne har jeg tenkt å skaffe meg
for å se om jeg kan få Felix til å bli mindre var på lyder. Det anbefales at den spilles på svak lydstyrke
mens hunden gjør på noe den liker for å så gradvis øke lydstyrken. Lykke til med valpen og kos dere.
hilsen
May Britt
Loggført

Hans-Petter

Lufting av valp

Nybegynner
Innlegg: 3

« på: 25.01. 2006 12:56 »

Vi er ferske hundeeiere med snart 14 uker gamle Ciko i hus, noe som har brakt nye utfordringer til
heimen. Et spørsmål vi ennå ikke har funnet svar på, er lufting. Ciko er mildt sagt lite begeistret for å
bevege seg utendørs. I rekkehushagen på noen få kvadratmeter aksepterer han å bli med den korte tiden
det tar å utføre nødvendig ærender, men med en gang vi forsøker å ta en tur utenfor hageporten stritter
han mot. Vi bor i et rolig område, men den minste lyd fra folk, fugl, bil e.l, fører til at han setter kursen
mot inngangsdøra igjen.
Vi har forsøkt å bære ham 50-100 meter, for så å "gå tur" hjem igjen. Det hender at han stopper et
sekund for å lukte på steiner og andres etterlatenskaper, men så bærer det hjemover igjen.
Er vi for tidlig ute? Er dette en "programmert engstelse" som går over av seg selv?
mvh
hpl
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Lufting av valp
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Lufting av valp
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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OK

Presentasjon.

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:09
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 | Litt av hvert | Emne: Presentasjon. 0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet. « forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: Presentasjon. (Lest 1157 ganger)
SV: Presentasjon.

« Svar #4 på: 18.10. 2006 18:19 »

Så kjekt. Da snakkes vi der. Jeg kan ikke huske hva dag det var vi skulle stille, det er lenge siden jeg
meldte meg på. Jeg får nok vite det når papirene kommer en uke før. Så synd med Alex da, er det noe
som skjer med den rasen? Kommer det ikke til å reise seg igjen? Lunden "mister" jo ofte ørene når de
feller tenner? Men uansett er han vel den beste og peneste!!!
Masse hilsen Torild
Loggført

Hilde

Nybegynner
Innlegg: 2

SV: Presentasjon.

« Svar #3 på: 18.10. 2006 17:55 »

Satser på å få med meg Lundisene på Fitjar ja. Klarer ikke riste av meg den forkjærligheten for dem, og
har heller ikke tenkt å prøve. (Hehe)
Selv skal jeg i ringen med en Parson, og så skal Alex få være med i hallen og sosialisere seg litt. Han kan
ikke stilles pga et øre som henger ned, så karrieren ble kort. En valpeutstilling fikk han likevel prøvd...
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Presentasjon.

« Svar #2 på: 16.10. 2006 11:34 »

Hei på deg. Kjekt med nye på forummet. Og så bor du ikke så langt vekke heller. Vi er ett par stykker her
fra andre siden av fjorden som snart skal til Stord. Utstilling da selvfølgelig, 1. helg i november. Kanskje
vi sees der?
Ha det bra så lenge.
Hilsen Torild, + Miklagard, Bera, Tuna, Runa, Karna og gordonsetter Mie.
Loggført

Geira
http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=113.0[19/02/2015 20:09:11]

Presentasjon.

SV: Presentasjon.

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #1 på: 15.10. 2006 23:48 »

Hei Hilde!
Velkommen på forumet! Så fint at du har hatt Lundehund før!
Westier er veldig sjarmerende også. Liker de veldig godt. Det blir spennende å høre mer fra deg!
beste hilsen Eva og Geira
Loggført

Hilde

Nybegynner
Innlegg: 2

Presentasjon.

« på: 15.10. 2006 19:27 »

Jeg vet ikke om dette er rette plassen å poste, men det var den "retteste" jeg fant i alle fall.
Mitt navn er altså Hilde, og jeg bor på Stord med sambo og hund. For øyeblikket har jeg ikke Lundehund,
men har hatt før, og kommer nok til å kjøpe igjen seinere. Nå har vi en Westie, han er snart 2 år, og
heter Alex.
Sammen med far, mor og bror hadde jeg to Lundehunder på 90-tallet, som vi også hadde oppdrett på.
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Presentasjon.
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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OK

Billede til jule-annonse.

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:10
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.
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 | Litt av hvert | Emne: Billede til juleannonse.

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Emne: Billede til jule-annonse. (Lest 946 ganger)
SV: Billede til jule-annonse.
« Svar #1 på: 30.09. 2006 17:28 »

Hei! e-postadessen min er ger-ha@online.no
Bildet bør vise en voksen lundehund som står slik at man ser hvordan hunden er skapt. Bildet bør være
skarpt og med gode kontraster. Det trenger ikke være vinterbilde, men gjerne flott natur som bakgrunn.
Send en liten fil som prøve, men om bildet blir valgt, må det være mulig å få en ganske stor fil på kort
varsel. Det kreves mye mer av et bilde til trykking, enn et bilde på nett.
Gerd

Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Billede til jule-annonse.
« på: 30.09. 2006 15:03 »

Hei. Vi skal ha en juleannonse i Hundesport. Til det trenger vi et flott billede av en lundehund. Har du et
du syns kan passe, kan du sende det på mail til Gerd Haugen: g-hau@online.no, men det haster,
VELDIG!!! Innen 5.oktober må hun ha det! Phuuuuh!!
Hilsen Torild
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Billede til jule-annonse.
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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OK

noe som vet noe anng lundehundkalender for 2007?

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:12
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 | Litt av hvert | Emne: noe som vet noe anng
lundehundkalender for 2007?

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: noe som vet noe anng lundehundkalender for 2007? (Lest 956 ganger)

Bera

SV: noe som vet noe anng lundehundkalender for 2007?

Jr. Medlem
Innlegg: 25

« Svar #2 på: 07.09. 2006 10:52 »

Kan hjelpe jeg! :) Den forrige kalenderen ble jo superfin! Hadde vært morro med en for 2007 oxo.

Loggført
Hilsen Lene og Bera :)

MagnusEnger

SV: noe som vet noe anng lundehundkalender for 2007?

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« Svar #1 på: 07.09. 2006 10:49 »

Hei!
Det har kommet meg for øre at fjorårets "redaksjon" ikke har tenkt å gjenta suksessen. Det betyr
antagelig at det er fritt fram for å melde seg som frivillig, hvis man kunne tenke seg å bidra til at det blir
en kalender for 2007...
(Selv har jeg akkurat overtatt ansvaret for vevsidene fra Helge Tollefsen, så jeg har tror jeg har nok å
henge fingrene i en stund framover... ;-)
Magnus
Loggført
Hjemmeside - Bilder

Bera

Jr. Medlem
Innlegg: 25

noe som vet noe anng lundehundkalender for 2007?
« på: 07.09. 2006 09:27 »

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?
:)
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noe som vet noe anng lundehundkalender for 2007?

Lene
Loggført
Hilsen Lene og Bera :)
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Sider: [1]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: Syndromet og "Vom og hundemat" (Lest 2060 ganger)
SV: Syndromet og "Vom og hundemat"
« Svar #6 på: 31.08. 2006 11:45 »

Hei igjen. Det høres veldig bra ut! Håper du fortsetter å fortelle om hvordan det går, nye fortyper er alltid
interesante, men man kan ikke hive seg på alt heller. Så når noen finner noe som virker, må det ut til
"alle"
Er det ellers kjekt med ny valp? Travelt? Valpetiden er en travel, men SÅ HERLIG tid synes jeg. Nyt den!
Masse hilsen Torild
Loggført

RimfrostHuldra
Nybegynner
Innlegg: 7

SV: Syndromet og "Vom og hundemat"
« Svar #5 på: 27.08. 2006 13:39 »

Hei!
Nå har jeg fôret på dette i litt over en halv uke og alt er bare bra så langt. Hun får superlite avføring, bare
noen luktløse, små kuler. Og hun kaster seg over maten med stor iver. :) Kommer nok til å fortsette å
fôre på dette.

Jeg leste forresten et sted at IL kan skyldes proteinmangel? Hvis dette er tilfellet må det da være ideelt å
gi rått kjøtt istedenfor dette vanlige tørrfôret som vel består av en god del karbohydrater?
Loggført
Og freden sa du, saknar du han? Du finn han i skogom i ingenmannsland...

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Syndromet og "Vom og hundemat"
« Svar #4 på: 08.08. 2006 16:27 »

Hei på deg! Jeg kjenner ikke det foret du snakker om. Jeg foret selv på fersk oppmalt storfevom som
tilleggsfor da jeg drev med jakthunder. Men det var bare under oppkjøring til og i jaktperioden. Det er jo
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ganske sterk kost? Men det er jo veldig mye "godstoffer" i foret ellers ser jeg. Det blir spennende å høre
om erfaringene dine.
Hilsen fra Torild
Loggført

RimfrostHuldra
Nybegynner
Innlegg: 7

SV: Syndromet og "Vom og hundemat"
« Svar #3 på: 31.07. 2006 14:41 »

Takk for svar. Det er godt å høre at det er håp - selvom IL skulle ramme.
Hundefôret jeg har lyst til å fôre med heter Vom og Hundemat ( http://vomoghundemat.no/ ) og fôret
deres består av rå kylling, slaktavfall og storfevom. Samt vitaminer og mineraler.
Vet ikke hvor mye fett det er i det, men etter hva jeg har forstått er poenget med dette fôret å gi hunden
et kosthold som er så naturlig som mulig... Synes ihvertfall det høres bra ut :)
Loggført
Og freden sa du, saknar du han? Du finn han i skogom i ingenmannsland...

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Syndromet og "Vom og hundemat"
« Svar #2 på: 31.07. 2006 13:02 »

Hei der! Og gratulerer med valg av lundehund!
Syndromet, eller IL som det også kalles, er ikke spor morsomt mens det står på. MEN det går som regel
godt! Jeg har tre med IL nå, alle tre har det kjempebra!!! De lever på Eukanuba Intestinal for, og
fungerer helt som vanlig!! Den eldste vandt i fjor, etter utbrudd og rekonvalesens, spesialutstillingen, og
ble nr 2 av hannene i år. (stillte helt uten pels) Så det er ingen fare som regel.
Det står mer om IL på en av de andre temaene; nemlig helseså du kan jo ta en titt der.
Mitt råd er at du gleder deg til valpen, koser deg med den, og så har du dette med IL langt bak i hodet en
plass, sånn at du kan ta det fram VISS du en gang skulle trenge det! Enten selv, eller for å hjelpe andre.
Velg et for som ikke har for høy fettprosent, forsiktig med alle typer fett egentlig. Kan vel også være med
på at "lam og ris" eller "kylling og ris" fòr er gode fortyper.
Men fremfor alt: ikke la tanken på dette overskygge gleden ved hunden! Du får nemlig en herlig hund i
hus, eller sagt på en annen måte: mye hund i liten pakning!
Håper vi ser deg på utstillinger eller treff framover.
Sommerhilsen fra Torild, Miklagard, Bera, Tuna, Runa og Karna, og selvfølgelig GS Mie!
Loggført

Anneli

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

SV: Syndromet og "Vom og hundemat"
« Svar #1 på: 29.07. 2006 19:46 »

Svårt att säga hur vanligt det är, själv tror jag mycket på att yttre faktorer är en sak som utlöser IL. Stress
är något jag tror att utlöser det hela.
Jag tycker du ska ta det hela med ro än så länge och njut av din nya hund, tänk inte för mycket på saken
utan ta en dag i taget.
Som med alla raser är det tyvärr så att en del drabbas hårdare än andra och man blir tvungen att låta
den somna in men i stora drag skulle jag nog säga att man hör fler och fler som med rätt diet överlever
till hög ålder.
Jag hade en gång schäfer som hade så kraftig HD att vi var tvugna att låta den somna in pga det. Jag har
själv sett att de repar sig med rätt behandling och om man upptäcker det i god tid så det råd jag kan ge
som jag tycker är en värdefull sak oavsett djur är att "lära känna sitt djur" och på så sätt lita på sin egen
instinkt att se när det mår dåligt och när det mår bra. Ju mer tid ni tillbringar tillsammans desto mer lär
du känna din hund och dess personligheter.
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Anneli
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

RimfrostHuldra
Nybegynner
Innlegg: 7

Syndromet og "Vom og hundemat"
« på: 28.07. 2006 00:15 »

Hvor vanlig er dette lundehundsyndromet og hvor store er sjansene for at hunden skal overleve hvis den
får det? Jeg får lundehund i slutten av august og må innrømme jeg er litt småstressa pga dette
syndromet. :|
Og, er det noen som fôrer lundehunden sin på "Vom og Hundemat" (en type råkost) her som har noen
positive eller negative erfaringer de vil dele?
Loggført
Og freden sa du, saknar du han? Du finn han i skogom i ingenmannsland...
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Er lundehunden en SKJØR rase?? (Lest 1039 ganger)

Anneli

SV: Er lundehunden en SKJØR rase??

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

« Svar #2 på: 30.08. 2006 23:22 »

Dyraste veterinärhistoria jag har varit med om var faktiskt med min första lundehundstik, men detta
berodde på olycka och kan hända vilken hund som helst.
Hon klättrade över nätet vi hade inhägnat runt gården, fastnade med bakbenet och slet nästan av
ledbandet i ena bakbenet. Tyvärr kunde veterinärerna här på Åland inte göra något och vi var tvugna att
ta henne till Åbo i två omgångar med 6-7 veckors mellanrum.
Tack och lov finns det försäkringar vilket jag rekommenderar varmt för en olycka kan hända så lätt. Men
det är min dyraste erfarenhet någonsin vad gäller veteriinär.
Jag tycker som Estrid att lundehund är en sund ras i mångt och mycket med tanke på många andra raser.
Den lilla krabaten kan vara otroligt sjuk och om en normal ras skulle vara så sjuk så överlever den inte
har jag hört sägas men lundehunden har en sådan seghet och bara lever vidare - är inte detta otroligt???
Anneli
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Estrid Heldager
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

SV: Er lundehunden en SKJØR rase??
« Svar #1 på: 27.08. 2006 15:46 »

Generalt vil jeg kalde lundehunden en sund race.
Skør og overfølsom, tja, hvis den skal kunne tåle ALT.
Lidt racetypisk er det jo at den har en stærk vilje, men derfor er den ikke skør.
Overfølsom, jeg tror nu der er lige så stor procentdel af flere andre racer der ikke kan lide torden,
fyrværkeri og larm.
Det er jo ikke en hund jeg syntes egner sig til et hjem med mange skænderier og en stresset hverdag.
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Med hensyn til fodring så behøver man jo ikke at give hunden alt som man har en mistanke om ikke er
godt for den og skal den så være overfølsom fordi den ikke kan tåle at spise alt.
Skulle man fravælge en god race fordi den genetisk har en risiko for at få LS/IL, det er vel det
amerikanerne har i tankerne.
Folk fravælger jo ikke at købe en hunderace hvor nogle hunde i racen som senere i livet kan få HD.
Det er ikke min erfaring at man som lundehundeejere bruger mange penge hos dyrlægen.
Selvfølgelig kan man være uheldig, men det kan alle andre hundeejere også være.
Den største dyrlægeregning jeg har hørt om var p.g.a. et brækket ben på en helligdag.
Mine hunde har brugt flest penge hos dyrlæge i forbindelse med vac. og det årlige sundhedseftersyn.
Alt det mine hunde har fejlet vil jeg ikke kalde racetypisk:
Min første hanhund har haft en byld i panden efter han gik igennem nogle roser og den vendte tilbage et
par gange før en mikroskopisk spids fra en torn kom ud. Som ældre havde han en analbyld en gang.
Vores ældste tæve har haft øjenbetændelse efter hun fik en hvalpepote i øjet.
Vores yngste tæve havde sidste år en byld på halsen der vendte tilbage et par gange før der tilsidst kom
nogle græsfrø ud, dem havde hun på et tidspunkt slugt og de havde sat sig fast i halsen på hende og
havde så arbejdet sig fra luftrøret ud igennem halsen - senere fandt jeg ud af at det er noget der sker af
og til for jagthunde som løber med munden åben.
Så held og lykke med din nye hvalp og det lyder til at du også har fundet et foder der passer til din hund.
Så min konklusion er at lundehunden er en sund race.
mvh Estrid
Loggført

RimfrostHuldra
Nybegynner
Innlegg: 7

Er lundehunden en SKJØR rase??
« på: 27.08. 2006 13:50 »

På canis ser jeg ofte at ord som "skjør" og "overfølsom" kommer opp når det er snakk om lundehund. Og
på en amerikansk hundeside på nettet sto det at lundehunden er en rase man bør unngå med mindre
man er innstilt på å legge igjen store summer hos veterinæren.
Hva har dere å si til dette? Stemmer det? Er lundehunden skjør og skrøpelig? :/
Selv har jeg bare vært lundehundeier i en knapp uke, men mitt inntrykk har tidligere vært at dette er en
svært SUNN rase. Men det er kanskje feil?
Loggført
Og freden sa du, saknar du han? Du finn han i skogom i ingenmannsland...
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Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: Husren ? (Lest 952 ganger)
SV: Husren ?

« Svar #1 på: 31.07. 2006 13:20 »

Hei igjen!
Uffda, dette er et "vanskelig" spørsmål. Det er klart at for noen er det lettere enn andre. men det gjelder
vell alle raser? Og så kommer det jo veldig ann på oss selv, hvor flink man er til å følge opp.
Men som for alle valper: begynn med en gang den kommer i hus. Ta den ut når den har sovet, spist, lekt
o.l.. Selvfølgelig: ROS den veldig når den gjør i fra seg ute. Og fortsett så med det dere holdt på med.
En annen måte som noen har hatt suksess med er å legge en avis på gulvet, og så flytte denne mot
utgangsdøren til den finner ut at det er mye greiere å gå på do ute. Kanskje en kombinasjon?
Jeg har brukt den første, og stort sett går det fint. Selvfølgelig er det uhell, men..... Ser jeg det sier jeg
bare nei, tar hunden opp og går ut med den.
Må jo si at jeg har hatt andre raser også, og arbeidet er det samme!
Lykke til!
Sommerhilsen fra Torild og gjengen
Loggført

RimfrostHuldra
Nybegynner
Innlegg: 7

Husren ?

« på: 30.07. 2006 02:34 »

Stemmer det at lundehunden er en av de vanskeligste rasene å få stueren/husren?

Loggført
Og freden sa du, saknar du han? Du finn han i skogom i ingenmannsland...

Sider: [1]
« forrige neste »
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Emne: Problemer ved parring (Lest 2075 ganger)

Estrid Heldager

SV: Problemer ved parring

Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

« Svar #6 på: 15.06. 2006 18:28 »

Også et tillykke fra os i Svendborg.
Vi er begyndt at tælle ned til vi får hvalpe i huset. Liv er på dag 50 nu, så jeg regner med vi snart kan
begynde at føle at de bevæger sig. Liv har vist os tegn om at hun syntes det er strengt at være drægtig
når vejret lige pludselig skifter og det bliver 25-30 grader, nu er det heldigvis ikke helt så varmt mere.
Men vi havde nogle nætter hvor det var 29 grader i soveværelset , så er det slemt når man er en lille
hund med en stor mave der dels føler behov for at ligge i mor's seng og blive nusset men også har behov
for at blive afkølet.
mvh estrid
Loggført

Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

Valper!

« Svar #5 på: 14.06. 2006 20:32 »

Gratulerer!!!!!!!!
Dere har mye å glede dere til, det er ingen ting som å ha valper i huset. Og når de blir 4-5-6 uker gamle herrlig!
Hilsen Geira , 2 kullsmor (= 9 valper) og familie (som synes det var minst like kjekt som Geira, i allefall
når de var noen uker gamle, da var Geira igrunnen lei av de, vi kunne bare selge de .... :) )
Loggført

Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

SV: Problemer ved parring
« Svar #4 på: 14.06. 2006 20:20 »

Innlegg: 36
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Hei igjen
Må bare fortelle om lykkelig resultat av vår famlende start i begynnelsen av april.
Pinsedagsmorgen 4.juni fødte Rosa tre nydelige valper, en tripp, trapp treskogjeng.
Ti over fem vekka Rosa meg, fem på seks kom første pressveen, ti over seks kom førstemann og i løpet
av en time var all tre på plass:
August, Anna og Anton.
Det var en stor opplevelse og en fryd å se vår kjære Rosa hvor flink hun var og er!
De var 185 gr, 145 gr og 145 gr da de var født, i morgest på dag 11 var de 390 gr, 285 gr og 280 gr.
De har alle tatt sine første vaklende steg, veldig sjarmerende.
Anna skal opp til Tromsø, men August og Anton er fremdeles ledig og ser etter gode hjem å komme til
(leveringsklar 30.juli).
Vi, eller rettere sagt, Rosa & Benoni har en Lundeblogg hvor de forteller om utviklingen, og ikke minst:
legger ut masse bilder!
Har du lyst å se finns den her:
http://lundeblogg.blogspot.com/
Ruller man litt nedover siden og går inn på "Våre Flickr-bilder" er mengder med bilder lagt ut.
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Om du skulle være interessert i valp kan jeg nås på : 91618488 eller 75585889 eller
elin.strand@enger.priv.no
Som vår gode venn på Røst sa det:
Hos Elin og Magnus er lykken stor.
August, Anna og Anton har landet og Rosa har blitt mor!
Hilsen
Rosa & Benoni
August, Anna og Anton
Elin & Magnus

Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Elin Strand

SV: Problemer ved parring

Oppdretter
Jr. Medlem

« Svar #3 på: 05.04. 2006 15:30 »

Hei igjen
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Innlegg: 36

Det skjedde mye på et døgn gitt. Prosentandelen på riktig og gal påstigning har nå snudd, nå er 90 %
riktig vei og utstyret kommer ut, bra! Skjønner at vi ikke er de første som opplever dette. Da er vel toget
gått for Embla og Balder i denne runden, men kanskje ved neste korsvei? Har også forstått mye mer ved
å ringe til Gerd Haugen og Ingvild Espelien og lese svar fra Torild. Tusen takk for gode innspill!! Jeg
trodde tispa kun stilte seg til disposisjon når hun var helt klar, men der var det jo en meget viktig
informasjon for oss med begge kjønn i hus på permanent basis : tisper som bor fast med hanner kan
stille seg til disposisjon fra dag en i løpetida for å sikre seg at det er husets hanne som blir far. Syns i
grunn det var ganske sjarmerende. Det betyr at Rosa har ganske sansen for sin Benoni når det kommer
til stykket. Dama har venta i over fem år, da er det ikke så mange flere anledninger som byr seg, her er
det bare å sikre seg at gromgutten lykkes! Har også lært at det sannsynligvis ikke er de riktige dagene
før onsdag, torsdag, fredag i neste uke. Da er det viktig at de ikke er utslitte og leie når vi kommer så
langt. Mye adskillelse er altså godt fram til da. Første parring SKAL overvåkes, både m.h.t.
terminfastsettelse og m.h.t. tispas reaksjon (en ellers snill og god tispe kunne visstnok reagere med å bli
rasende og skremme en stakkars ung hanhund).
Vel, så gjenstår det å se om det lykkes for det forelskede paret.
Matmor og matfar er iallefall mer beroliget, så langt. Dette er vel en reise med stadig nye spørsmål som
dukker opp. Godt at det finns noen spørra da.
Takk så langt.
Fra oss som håper på å lage påske-lundevalper.
Rosa & Benoni
Elin & Magnus
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Torild

SV: Problemer ved parring

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #2 på: 05.04. 2006 10:38 »

Hei!
Det der er nok en kjent situasjon for ganske mange av oss. Det som har hjulpet meg av og til, er å ikke la
dem gå sammen mer ennakkurat når du vil "det" skal skje, og da går du vekk også! Hanhundene kan av
og til ha for mye respekt for eier, sånn at de binder seg og ikke riktig tørr dette her. Kanskje de har fått
kraftig forbud ved tidligere løpetider? Prøv flere ganger. Det kan jo også være at tiden ikke er helt inne.
Det kan også være en ide at hanhundens første paring er med en erfaren tispe?
Men når de har fått "smaken"........
Du må selvfølgelig ikke gå for langt vekk! Bak en dør, eller noe sånt. De trenger antakelig litt støtte
etterpå, masse ros og "feiring".
Jeg må tilstå att jeg ikke er tilhenger av fysisk hjelp for å få det til. Som sagt; vi vet jo ikke om det er
riktig tidspunkt, eller det kan være andre ting som vi ikke vet. "Naturen" vet best er min filosofi.
Lykke ti.l
Loggført

Helge Tollefsen

SV: Problemer ved parring

Nybegynner
Innlegg: 21

« Svar #1 på: 04.04. 2006 19:18 »

Hei Elin
Det er som jeg skulle ha skrevet innlegget ditt selv. Akkurat samme problem hadde vi for 14 dgr. siden.
All fire hos oss var også førstereis (gutter og jenter).
Det var en dag Embla sto stille og var klar. Balder hoppet opp både på hode, siden og litt skrått bakfra,
uten å lykkes. Jeg har lest det samme som deg, at det går ann å hjelpe hannhunden på plass, men
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uheldigvis var jeg bortreist akkurat den dagen.
Hilsen
Embla & Balder (fortsatt venner)
Dorthe & Helge (fortsatt oppgitte)
Loggført

Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

Problemer ved parring
« på: 04.04. 2006 11:05 »

Å lage valper for første gang er visst ikke så greit hverken for aktørene selv eller for eierne på sidelinja
som ikke vet helt om man skal og i så fall på hvilken måte man skal hjelpe til....
Vi har ei tispe (5 år og fire mnd) og en hannhund (to mnd som mangler på 2 år). Hun har hatt ei løpetid
etter at han kom i hus, men da var han bortplassert to uker. Det er altså første gang de skal gjøre det.
Hun har siden helga virket veldig klar, løfter hale opp og til side og stiller seg helt til disposisjon. Det virker
som alt fungerer greit med interesse, slikking, flørting, de "danser" så fint med hverandre, han napper og
biter i hale, nakke og ører. Han har også flere ganger hoppet opp, men så stopper det der. Han har så
vidt hoppet opp i riktig posisjon noen få ganger, men 90 % av tilfellene så gjør han det feil vei (mot
hodet).
Hva gjør man da? Skal man snu på noen av dem eller er det feil å gripe inn?
De er grønne og vi er grønne.
Stemmer det at han ikke skal ha noe av sitt "utstyr" ute i det han hopper opp? Det har han nemlig ikke,
der er ingen "ridning".
Og for meg virker det som alt fungerer normalt inntil man kommer til dette med bestigning og
gjennomføring.
I boka "Valping : drektighet, fødsel og valpestell"/Buvik og Solberg, 2005 står det at man kan hjelpe en
forvirret ung hanhund med å fysisk stimulere han og løfte han opp på tispa (s. 42).
Er redd for å ødelegge med for mye innblanding.
Hva gjør dere?
Lurer også på om det kan være at hun viser seg klar litt for tidlig? Venter han på de rette
luktene/smakene?
Kanskje vi ødelegger med å signalisere vår egen usikkerhet?
Er det noen som kan hjelpe oss med gode tips?
Hilsen oss som vil men ikke får det til...
Aktører:
Rosa & Benoni
På sidelinja:
Elin & Magnus
Om noen vil snakke i stedet for å skrive, så kan vi kontaktes her:
75585889
91618488
Om man skriver kommer det jo alle til gode da... ; )
« Siste redigering: 04.04. 2006 11:12 av Elin Strand »
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Sider: [1]
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Lundehund i fri stil

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:13
Alltid
Alltid

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

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Lundehund i fri
stil

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: Lundehund i fri stil (Lest 1178 ganger)

Geira

SV: Lundehund i fri stil

Æresmedlem

« Svar #4 på: 27.05. 2006 12:54 »

Innlegg: 102

Hei!
Eg syns Vinga kan mye! Det er jo nettopp det som er fint at en kan ha det kjekt forskjellige steder uten
for mye press.
Lurer på om det kommer noen kurs til Rogaland? Hadde vært morsomt å prøvd.
Ja! Det hadde vært kjekt å snakke sammen. Plukking av atferder ja, det skulle eg absolutt ha begynt med!
Eg skal nok ikkje til Drammen, selv om Geira kanskje skal være med på spesialen. Det er den der
reisingen. Eg må velge med omhu. Syns det blir litt stressende å reise langt med 3 hunder på tilsammen
103 kilo. Og så bare meg aleine.
Eg bør kanskje satse på å komme på 30-års jubileum for Grosser Schweizer Sennenhund i Norge i slutten
av August. Eg har den eneste grosseren i Sør-Rogaland (i allefall), så det blir litt ensomt.
Men, Lundehunder er det nok av her :)
Snakkes sikkert engang likevel? Vi hadde jo spesialen her i Sandnes, det var Geira's første utstilling. Så
neste gang vi har spesialen her, kommer du då? :)
Beste hilsen Eva, Geira, Mira og Jada

« Siste redigering: 27.05. 2006 12:56 av Geira »

Gunn Tove

SV: Lundehund i fri stil

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Loggført

« Svar #3 på: 23.05. 2006 23:02 »

Hei igjen.
Som du har oppdaget så stiller man ganske fritt i freestyle. Vinge og jeg har også gått på lydighet, og det
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var ikke noe for oss - i alle fall ikke når vi gikk på kurs.
Men som du har funnet ut kan du bygge på det hunden gjør naturlig, og det den faktisk liker å gjøre. Det
er enkelte momenter som skal være med i et freestyleprogram dersom man skal konkurrere, men man
kan også kose seg med dette hjemme i stua eller ute i hagen.
Vinga har vært med på mange kurs, f.eks. agility I og II, klikkerkurs, lydighet, spesialsøk, spor m.m. Vi
har ikke trent nok til å bli god i noe, men synes det er morsomt å prøve mye forskjellig. Agility synes hun
f.eks. er kjempegøy, men jeg tviler på at vi noen gang kommer til å konkurrere. Når jeg slipper henne på
banen raser hun rundt som en gal og hopper over hinder, springer gjennom tunnellen, over mønet,
bommen og vippa. Når hun har rast fra seg er hun som regel klar til å gjøre som jeg vil..... delvis :)
I freestyle kan de ikke gjøre så mye galt.... det gjelder bare å kamulere det slik at det ser ut som om det
er planlagt :)
Det eneste Vinga faktisk kan er:
Åttetall
Slalåm
Snurre rundt (delvis på kommando)
Gå fot, følge etter meg hvis jeg rygger (naturlig adferd)
I og med at hun er delvis klikkertrent er det greit å bruke targetstick (som hun elsker). På kurset lærte vi
at vi også kan bruke anti-target, dvs. at hun ikke skal berøre targeten, men flytte seg fra den.
Kjempegreit for å begynne innlæring av rygging - noe vi har slitt mye med....
Hun kan sitt og dekk, men vil ikke bli i særlig stor grad. Og jeg kan ikke gå bak henne uten at hun reiser
seg..... Men dette er ikke elementer man bruker i stor grad i freestyle, så det er ikke så farlig.
Så lykke til med plukking av adferder. Kanskje vi møtes på spesialutstillinga i Drammen, så kan vi utveksle
erfaringer:)
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

Geira

SV: Lundehund i fri stil

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #2 på: 23.05. 2006 14:48 »

Hei!
ja, fint med den linken! Der kan en lese fra kurset og mer om free-style ja. Det virker litt avansert for meg
som ikkje engang har appellmerke på Geira. Kjempeflott at du får til noe i det hele tatt, sett gjennom
øyne av en stakkar som ikkje har peiling på dressur! Geira kan sitt (av og til) og dekk (i ca 2 sekund!) og
er brukbar på innkalling. Det er det eg har dressert henne til..
jaja.
Så eg syns igrunnen det er interessant å se ka andre får til når det gjelder dressur, i alle slags stiler.
Beste hilsen Eva
P.S. har lest Hva er free-style nå, og der står det beskrevet om den friheten som eg synes høres så deilig
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ut!
Har nemlig gått på noen kurs, både valpekurs og videregående i tradisjonell dressur. Men, det blei aldri
kjekt for meg! Det å måtte lære så og så mye på noen uker, og så eksamen, æsj. Og det at eg skal
bestemme ka som skal skje. Free-style høres mye kjekkere ut. En ser ka hunden tilbyr av naturlige
bevegelser, og tar fatt i det og belønner for det, og så i tillegg kan en bruke musikk en liker sjøl og som
passer til hunden! Høres herlig ut, synes eg.
« Siste redigering: 23.05. 2006 15:03 av Geira »

Gunn Tove

SV: Lundehund i fri stil

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Loggført

« Svar #1 på: 23.05. 2006 12:09 »

Hei og hopp!
Det var kjempegøy å være med på freestyle-kurs!!!!
Hvorvidt det er en "greie" for lundehund er vel opp til de forskjellige hundene. Dette er jo en form for
lydighet med masse triks. Det jeg og Vinga sleit litt med var at vi ikke hadde lært oss så veldig mange
forskjellige triks på forhånd. Og Vinga har ikke like mange naturlige adferder som en del av de andre
hundene hadde. I tillegg mangler Vinga bakpartskontroll (min feil siden vi ikke har trent nok på det), og
hun skjønner ikke helt hvorfor hun skal rygge bort fra meg... Men kontakten var stort sett i orden.
Konklusjonen min er i alle fall at det er gøy! Her er det bare å trene og plukke adferder :) Og finne musikk
som passer både hund og eier.
Lykke til!
PS! Ligger et referat fra kurset på http://www.freestylenorge.com/cs.htm
« Siste redigering: 23.05. 2006 12:58 av 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

Geira

Lundehund i fri stil

Æresmedlem
Innlegg: 102

« på: 22.05. 2006 16:13 »

Hei!
Gunn Tove og Vinga! Kordan gikk det på kurset dere var på? Egner Lundehunden seg til dette?
Andre som har prøvd free-style? Eller kunne tenke seg å prøve?
Kan du fortelle litt Gunn Tove?
Vi er spente! Alltid kjekt med noe nytt.
Eva og Geira
Loggført
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Valpelister

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:14
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 | Litt av hvert | Emne: Valpelister

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: Valpelister (Lest 1048 ganger)

Torild

SV: Valpelister

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #2 på: 04.05. 2006 08:46 »

Hei igjen Annette. Ville bare si at valpeformidleren vår kommer og skal stille i Kristiansand. Vi snakkes.
Torild
Loggført

Gerd Haugen

SV: Valpelister

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

« Svar #1 på: 03.05. 2006 17:28 »

Lundevalper er på ingen måte umulige å få tak i, men det lønner seg med litt planlegging, for å unngå
ventetid, når det rette øyeblikk inntreffer. Ta kontakt med valpeformidler og forklar dine ønsker så setter
hun deg på venteliste, og kan du varsle et par måneder i forkant av kjøpet, får du sikkert en valp. - Alle
lundehunder kan gjøre det brukbart på utstilling, det viktigste er faktisk at hunden er godt sosialisert så
den viser seg i ringen. Lundehunder kan ha en tendens til å være fryktsomme, men bare hvis de vokser
opp uten tilstrekkelig sosial omgang og trening.- Med lundevalper kan man bedømme labber og tegninger
når valpen er nyfødt, hva angår det øvrigere eksteriør blir det som i andre raser, du må se på foreldrene
og håpe det beste. Oppdrettere som har en prima valp vil alltid ønske å selge den til noen som vil vise
den på utstilling, og er det en tispe, til folk som vil ta minst ett valpekull. Faktisk ønsker vi at alle tisper
skal få ett kull. Hvis du i tilgift kan love at hunden får et aktivt liv vil du være alle oppdretteres
ønskedrøm. Det kan tenkes du må reise langt for å hente din valp, men det gjør en gjerne for en
lundehund. Du får ha lykke til, jeg tror ikke du kommer til å angre. Vennlig hilsen Gerd
Loggført

Annette

Valpelister

Nybegynner
Innlegg: 8

« på: 03.05. 2006 16:40 »

Hei!
Jeg nevnte for noen i den lokle hundeklubben at jeg har lyst på en lundehund på sikt, og ble fortalt at de
var nesten umulige å få tak i. Nå har jeg ikke hastverk i det hele tatt (forklart i en annen melding), men
hvilket inntrykk har dere av tilgjengelighet og hvordan ting fungerer?
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Jeg er jo i hovedsak ute etter et nytt familiemedlem, men jeg vil gjerne ha en hund av utstillingskvalitet,
og tanken om oppdrett er ikke fjern.

Loggført
Hilsen Annette
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:14
Alltid
Alltid

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

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


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

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Lidt om døre. 0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet. « forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Lidt om døre. (Lest 916 ganger)

Torild

SV: Lidt om døre.

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #1 på: 02.05. 2006 11:44 »

Hei Fossi!
Jeg må si at dette er en glad(?)melding som mine lunder ikke kommer til å få!! Men som matmor til 4
lunder hadde det vært greit å vite hvordan du egentlig får det til? I forhold til høyde og sånne ting?
Veldig greit å vite i forhold til å være forberedt!
Mine lunder har derimot en "hjelper", nemlig gordonsetteren Mie! Dere skulle bare sett gjengen ved
lukkede dører! Spesielt døren til KJØKKEN!! Mie på to, 4 lunder spendt dansende rundt! Jeg tror til og
med de heier på henne. For ikke å snakke om når resultatet er vellykket, og Mie også finner noe godt på
benken! Mie vet godt at da har hun gjort noe ulovlig, og forlater raskt åstedet, til stor glede for de 4
andre. Trollgjeng!!!
Mvh
Torild, Mie, Miklagard, Bera, Tuna, Runa.
Loggført

Estrid Heldager
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

Lidt om døre.

« på: 30.04. 2006 17:23 »

Hej vovsevenner.
Findes der noget så dumt som døre der er lukkede ,så man ikke kan komme ind.....
Nu har jeg gået og set på mine mennesker og fundet ud af hvordan man gør
Op på to ben.
Venstre pote på døren samtidig med at man med den højre trykker håndtaget ned
og det virker...... nogle gange.
MVH
Fossi
(Løvheims Forseti), Svendborg, DK
Loggført
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:14
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 | Litt av hvert | Emne: Lundehund som
sporhund

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: Lundehund som sporhund (Lest 1664 ganger)

Helge Tollefsen

SV: Lundehund som sporhund

Nybegynner
Innlegg: 21

« Svar #6 på: 29.03. 2006 20:00 »

Gerd Haugen har skrevet en historie om hunder som graver etter sopp,
http://www.lundehund.cc/lundehund/historier/historier_om_lh.html.
Ikke så langt fra Gerd har vi hytte. Der graver begge våre lundehunder opp den samme soppen som hun
beskriver. Det rare var at en dag i sommer hadde vi en Border Collie på besøk. Den reagerte overhodet
ikke, samtidig som våre hunder grov som besatte (på plenen) etter soppen.
Loggført

Gunn Tove

SV: Lundehund som sporhund

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #5 på: 28.03. 2006 16:57 »

Ny aktivitet for de som ikke har prøvd det: Freestyle med hund! Kjempemorsomt!! Lydighet og masse triks
til musikk :)
Se http://www.freestylenorge.com/ - Jeg og Vinga skal være med på kurset i mai med Carolyn Scott.
Video av henne og Rookie der de danser til Grease må sees :) Link ligger på siden.
Mvh
Gunn Tove og Vinga
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin
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Geira

SV: Lundehund som sporhund

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #4 på: 28.03. 2006 10:22 »

Dette var SKIKKELIG imponerende Vinga! Eg har hatt "mistanke" om at Lundehunden egner seg spesielt
godt til å arbeide med nesen, og dette bekrefter til fulle min tro.
Dette viser også, for meg, at når man har tillit til hunden sin og prøver å bruke den, så vil den kunne vise
oss ting vi ikkje hadde forventet. Hunden (alle raser og eventyrblandinger) har så mye større muligheter
for bruk enn eg har oversikt over. Eg blir positivt overrasket over at kreativitet i bruk av hund gir stor
glede. Synes også at det ligger i tiden nå med å være kreativ og ikkje fastlåst i den gammeldagse
oppdragelsen.
Flott også hvis du kan lage en vogn til Vinga. D blir stilig!
Med "galningene" mine så er det lettere for meg å få samlet de i et spann, så får eg brukt alle hundene på
en gang (det er det som er så "genialt" i mitt tilfelle).
Dette var veldig bra Vinga (-og Gunn Tove :))
Beste hilsen Eva og B-gjengen
Loggført

Gunn Tove

SV: Lundehund som sporhund

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #3 på: 28.03. 2006 07:57 »

Hei
Jeg kan også bekrefte at lundehund er god til nesearbeid. Vinga (2 år) gikk sitt første godbitspor da hun
var bare 3 måneder. Var kjempenøye med å få med seg alt! :) - Senere har hun også fått prøvd folkefot
noen få ganger og blodspor 2 ganger - gjett om det er ei som er begeistra for blod!!!
Hun har også prøvd seg på spesialsøk grunnkurs, hvor hun skulle finne te i små mengder på en bane med
6 mulige steder. Hun har klart mengder ned til bommulspads som har ligget i et glass sammen med en
tepose over natta, med pads uten telukt i de 5 andre boksene. Hun har også funnet te i en boks der det
var kaffe i de 5 andre. Frisøk på et begrenset område har hun også forsøkt seg på.
Vi kommer nok ikke til å prøve så veldig mye mer på spesialsøk, men til våren kommer vi til å starte på
igjen med spor (folkefot og blodspor). Tror hun gleder seg kjempemasse!!!
Mvh
Gunn Tove
PS. Hva med en egen liten vogn til lundehund? Har tenkt litt på det før, og skal nå prøve å lage en....
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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Lundehund som sporhund

Geira

SV: Lundehund som sporhund

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #2 på: 27.03. 2006 23:57 »

Hihi! Eg e'kje såå aktiv. Må jo late som vett du...
Prøvde såvidt litt spor i fjor vinter, med en som hadde en godkjent ettersøkshund (på vilt). Og etter det
fikk eg stor tro på Lundehunden som "nesearbeider".
Ja, eg e med på sånt tematreff eg! God ide! Kan prøve å få tak i han fyren og se om han har tid til å
hjelpe oss litt igang. Tror han kunne passa til det - virka som en ganske bra pedagog han. Og ellers så
kan jo du ta det som du husker fra Spinone-treningen din. Det kunne blitt bra greier!
Eva
« Siste redigering: 28.03. 2006 00:02 av Geira »

Torild

SV: Lundehund som sporhund

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Loggført

« Svar #1 på: 27.03. 2006 14:36 »

Hei Eva!!
Du er sannelig aktiv!
Jeg har selv drevet med trening av hund på blodspor. Ikke med lundissene, men med Spinone. Det var
kjempegøy. Dette var jo for å spore skadet villt, så det var i regi av jegerklubben vi trente. Har faktisk
ikke "tenkt" på dette i forbindelse med lundehunden, men ser absolutt mulighetene. De er kjempedyktige
til å finne (for meg) uønsket materiell, så hvorfor ikke trene dem til å finne noe ønsket? Kanskje vi skulle
prøve å få til ett treff med det som tema? Tror kanskje det er større nytte for dem der enn som
trekkhunder?
Jeg brukte også Spinonen til å trekke varer fram til hytta når det var snø. Men som dine hunder er heller
ikke disse laget for fart, så det ble ikke mer enn det.
Torild
Loggført

Geira

Lundehund som sporhund

Æresmedlem
Innlegg: 102

« på: 26.03. 2006 15:04 »

Hei igjen!
Som sagt mange ganger, så har eg tre hunder. At det ligger for alle hunder å bruke nesen er en kjent sak.
Men, av mine 3, så er Lundehunden suveren! Rask til tusen. Har prøvd henne såvidt på godbitspor, det
fungerte veldig bra. Men, det kommer så tydelig fram kvar dag på alle turer at Geira er ekstra begavet til
å bruke nesen. Det er ikkje det graps og den vemmelige lort som unngår hennes nese! - Og deretter rett
inn i gapet med det.
Nå er det vogn og trekking som er det eg vil prioritere foreløpig. Likevel, når det gjelder Lundehund og
nesearbeid, her er det sikkert mange av dere som kan fortelle mye!
Det har jo vært tatt opp her før med Lundehund som har gjort bra arbeid med nesen.
Men, det kunne vært kjekt å høre med dere, erfaringer?
Eva

Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Lundehund som sporhund
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Lundehund som sporhund
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Vi har flyttet til Namsos - noen fler her i nærheten?

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:16
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 | Litt av hvert | Emne: Vi har flyttet til Namsos
- noen fler her i nærheten?

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Emne: Vi har flyttet til Namsos - noen fler her i nærheten? (Lest 714 ganger)
Vi har flyttet til Namsos - noen fler her i nærheten?
« på: 15.03. 2006 14:01 »

Som overskriften tilsier: Jeg og min lundehund-valp har flyttet til Namsos. Nå ønsker vi kontakt med andre
lundehunder slik at vi kan finne noen å gå tur og trene sammen med, og kanskje samkjøre til utstillinger
osv.
Er du en jeg ser etter, eller vet du om noen?
Mail meg: ingenting@hotmail.com
Ingerid & Stormen
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Vi har flyttet til Namsos - noen fler her i nærheten?
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Bilder for en artikkel

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:16
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 | Litt av hvert | Emne: Bilder for en
artikkel

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Bilder for en artikkel (Lest 1132 ganger)

MagnusEnger

SV: Bilder for en artikkel

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« Svar #1 på: 07.03. 2006 16:32 »

Vi har en del bilder her og her som det er fritt fram å bruke av!
Jeg vil samtidig oppfordre flere med digitalt kamera og hunder som de synes er verdens fineste til å legge
ut bilder på flickr.com. Det er gratis (opp til 20 MB pr måned), og hvis vi "tagger" bildene med ordet
"lundehund" får vi etter hvert en hel samling av bilder her! Se What is Flickr? for en trinnvis gjennomgang
av hva systemet kan tilby.
Loggført
Hjemmeside - Bilder

Atoq

Bilder for en artikkel

Nybegynner
Innlegg: 8

« på: 02.03. 2006 21:26 »

Hei! Jeg skal skrive en artikkel for en italiensk hunde magasin, har dere gode bilder av lundehund som
dere gjerne vil publisere? Jeg kan ikke betale men navn av fotograf vil bli publisert ogsaa.
Mange hilsner (eier av Aiko)
http://community.webshots.com/user/weakapples
Claudia
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Bilder for en artikkel
Gå til:
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=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Bilder for en artikkel
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Lunnefågeln

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:16
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 | Litt av hvert | Emne: Lunnefågeln

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: Lunnefågeln (Lest 1165 ganger)

Estrid Heldager

SV: Lunnefågeln

Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

« Svar #2 på: 27.02. 2006 17:45 »

Der findes flere forskellige typer / underarter eller hvad man skal kalde det.
En af vore venner har en ældre udstoppet lundefugl fra Norge - værøyområdet tror jeg nok - og den er
meget større end den udstoppede lundefugl vi har og den er ca. 10 år gammel og er oprindeligt fanget
på færøerne.
Et dyr kan godt være fredet i et land og findes i store flokke i en anden del af verden, eller den kan være
totalfredet.
For nogle år siden skrev jeg lidt om lundefuglen på min hjemmeside og dengang var oplysningerne jeg
fandt på ca. 15 millioner fugle i hele verden.
mvh Estrid
Loggført

Gunn Tove

SV: Lunnefågeln

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #1 på: 27.02. 2006 12:17 »

Hei
Du kan ta et søk på lundefugl på www.eniro.no - her kommer det fram masse informasjon.
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
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Lunnefågeln
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Alexandra

Lunnefågeln

Nybegynner
Innlegg: 3

« på: 24.02. 2006 13:27 »

Hejsan!
Jag undrade lite om Lunnefågeln så jag började söka på google.com och då på en sida så stod det
förljande:

Lunnefågeln är en symbol för Island och det är den vanligaste fågeln där. Det finns cirka 8 miljoner
lunnefåglar på Island.
Stämmer detta, eller är det gammal information.
Det jag har hört så finns fågeln endast på Vaeroy och där är den fridlyst för att de inte finns så många.
Är något av detta rätt eller? Och vet ni någon sida som det står aktuell information om Lunnefågeln
på.helst på Svenska
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »
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Gå til:

=> LittLitt
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=>
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Lundehundar i Sverige

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:17
Alltid
Alltid

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

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Lundehundar i
Sverige

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: Lundehundar i Sverige (Lest 1373 ganger)

Bo Johnson

SV: Lundehundar i Sverige

Nybegynner
Innlegg: 5

« Svar #4 på: 23.02. 2006 17:33 »

Titta gärna på mitt inlägg i ämnet satistikk (från 17/12 05), där finns en överslagsberäkning av antalet
lundehundar i Sverige.
Hälsningar
Bo
Loggført

Alexandra

SV: Lundehundar i Sverige

Nybegynner
Innlegg: 3

« Svar #3 på: 23.02. 2006 13:11 »

Ja jag tycker att de vore väldigt bra!!

Loggført

Helge Tollefsen

SV: Lundehundar i Sverige

Nybegynner
Innlegg: 21

« Svar #2 på: 23.02. 2006 12:47 »

Hvis noen har oversikt over hvor mange Lundehunder det er i de enkelte land så legger vi gjerne
informasjonen ut på webben....
Helge

Loggført

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=74.0[19/02/2015 20:15:58]

Lundehundar i Sverige

MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

SV: Lundehundar i Sverige
« Svar #1 på: 22.02. 2006 23:31 »

Godt spørsmål! Hadde det vært mulig å ha en liten oversikt på klubbens sider over hvilke land som har
lundehunder og hvor mange det er i hvert enkelt?
Minner også om at alle kan "registrere" seg på "lundehundkartet" - der går det ann å se hvor det finnes
lundehunder!
Loggført
Hjemmeside - Bilder

Alexandra
Nybegynner
Innlegg: 3

Lundehundar i Sverige
« på: 21.02. 2006 21:42 »

Hej!
Ofta när jag är ute och går med Loke så kommer de fram personer och frågar lite om rasen.
Mycket brukar jag kunna svara på men när de frågar hur många Lundehundar det finns i Sverige så har
jag inget svar...
Finns det något som vet på ett ungefär hur många Lundehundar de finns här i Sverige.
Jag tyckte att jag var smart och gick in på skk sidan och skulle titta där men där står ju hundar som itne
lever och då gick de inte att räkna hur många de var

Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Lundehundar i Sverige
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Hundeweb.dk

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:17
Alltid
Alltid

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

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

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

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Hundeweb.dk 0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet. « forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Estrid Heldager
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

Emne: Hundeweb.dk (Lest 1273 ganger)
Hundeweb.dk

« på: 01.01. 2006 18:19 »

DKK har lagt en database på nettet med stamtavle, søskende, hvalpe og udstillingsresultater - som SKK og
NKK jo har haft i et stykke tid.
Indtil midt i april er den åben for at alle kan søge i den, herefter skal man logge sig på med sit DKKmedlemsnr. - være medlem af DKK eller havde tegnet abonnement.
I den åbne periode kan man indsende rettelser, hvis man finder noget der er forkert, men den bliver den
ikke opdateret.
MVH Estrid
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Hundeweb.dk
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Jeg vil gjerne starte med avl

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:17
Alltid
Alltid

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

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Jeg vil gjerne
starte med avl

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: Jeg vil gjerne starte med avl (Lest 1923 ganger)

Torild

SV: Jeg vil gjerne starte med avl

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #8 på: 25.12. 2005 14:01 »

Heisann, og fortsatt god jul til alle!!!
Det er en kjempe-ide med å gjeste-innmelde alle valpekjøpere!!! Men kanskje det ikke trenger å være så
"voldsomt"? Hvorfor ikke, som oppdretter og selger, bare gi beskjed til klubben om navn og adresse og
sånn på disse heldige nye eierne, og så er det opp til dem selv å betale etter å ha mottatt regning?
Kanskje vi også kunne få til en liten velkomst-pakke? Kanskje jobben kan gjøres ute av "gryta" og?
Valpeformiddler-assistent eller noe sånt? -TorildLoggført

Christen

SV: Jeg vil gjerne starte med avl

Nybegynner
Innlegg: 5

« Svar #7 på: 20.12. 2005 03:41 »

Hei!
Det betyr ingenting om hunden din har underbitt. Det er vanlig i denne rase og ikke til hinder for å bruke
hunden i avl. Heller ikke at hunden har en brun " strømpe" på den ene foten. Vi trenger mange hunder i
avl for å få en bredere genebase å arbeide med. Spesielt viktig er det å få med mange hanhunder, men
som du vet er det tispe eier som bestemmer hvilken han som skal brukes og det er også vedkommende
som har alt arbeide med valpene. Det har heller ingen betydning for avl om hunden har vært på
utstilling, premier nedarves ikke!
Vennlig hilsen
Christen Lang
Avlsrådet i NLK.
Loggført

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem

SV: Jeg vil gjerne starte med avl
« Svar #6 på: 14.08. 2005 06:38 »

Snille deg! Dette med alderen (din) var ment som en hyggelig spøk. En annen ting er, at når du har

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=56.0[19/02/2015 20:16:37]

Jeg vil gjerne starte med avl
Innlegg: 131

hannhund og ikke tispe, vil et valpekull jo ikke bli ditt ansvar og derfor heller ikke særlig krevende for
deg. Med hensyn til hundens alder er den i seg selv ingen hindring, eldre hunder parer også, men helst
hvis de kan kunsten fra yngre år. Enda en gang, lykke til.

Loggført

Iza

Nybegynner
Innlegg: 9

SV: Jeg vil gjerne starte med avl
« Svar #5 på: 13.08. 2005 20:01 »

Jeg synes ærlig talt ikke at alder burde ha noen hindring for om du kan drive med avl. Om du tenker på
økonomi, stabilitet osv. er dette ting jeg allerede har tenkt over. Jeg sier heller at jeg vil starte med avl I
DAG eller i morgen for den saks skyld, men du sier jo selv at man bør starte tidlig? Ergo er dette bare
noe jeg gjør for å få så mye informasjon som mulig. Jeg er klar over at han er litt eldre enn man kanskje
normalt parrer de på, men kontaktpersonen i klubben jeg har snakket med mente visst at dette ikke
burde by på så veldig stort problem.
Loggført

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

SV: Jeg vil gjerne starte med avl
« Svar #4 på: 13.08. 2005 08:14 »

Det som kreves for å bruke en lundehund hann i avl, er ID-merking og to testikler i pungen. Premiering er
ikke noe krav (bare for å stå på hannhundlista), men tidligere ble det sagt at hunden burde være vist for
tillitsvalgt i klubben, avlsrådsmedlem eller en hundedommer, for å sikre at den ikke hadde vesentlige feil.
Hvis hunden ikke har vært utstilt må den ha attest fra veterinær, på at den har begge stenene på plass.
Med hensyn til farge på labber, står det ingen steder at de skal være hvite, en brun labb er kanskje litt
usedvanlig, men ingen feil. Underbitt er ganske vanlig hos lundehund, er det trangt (omvendt saksebitt)
er det ikke noe å tenke på, er det stort, bør ikke tispen også ha underbitt. Viktig er det at hundene ikke
er for nært i slekt, kontakt avlsrådet i GOD tid. - En annen ting er at med så voksen en hund som ikke
har paret før, kan det bli problemer med å få til en paring i det hele tatt, helst bør hundene gå sammen
noen tid, f.eks fra 8 dager inn i løpetiden. - Lykke til, er du ikke litt ung til å bli "bestemor"?
Loggført

Iza

Nybegynner
Innlegg: 9

SV: Jeg vil gjerne starte med avl
« Svar #3 på: 13.08. 2005 01:15 »

Det er sant, jeg vet ikke helt hva jeg tenkte på akkurat der ;) Er nok blitt litt forvirret av alt dette med
underbitt og brun labb, som jeg syns virker mystisk. Hvorfor skulle en brun labb være til hinder for å få
premie på utstilling når jeg ikke har lest dette noe sted...Og utstillingsresultat må han jo ha som jeg har
forstått.
Loggført

MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

SV: Jeg vil gjerne starte med avl
« Svar #2 på: 13.08. 2005 00:10 »

Skader er ikke under noen omstendigheter arvelige, så dét burde ihvertfall ikke være til hinder for å bruke
ham i avl! ;-)

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=56.0[19/02/2015 20:16:37]

Jeg vil gjerne starte med avl

Loggført
Hjemmeside - Bilder

Helge Tollefsen
Nybegynner
Innlegg: 21

SV: Jeg vil gjerne starte med avl
« Svar #1 på: 12.08. 2005 21:11 »

Det du beskriver, brun labb og underbitt vil antaglivis ikke være noe som gjør at hunden din ikke kan
benyttes i avl. Men jeg anbefaler at du tar kontakt med Lundehundklubbens avlsråd for å få mer
informasjon.
http://www.lundehund.cc/lundehund/hannhundliste/hannhundliste.html

Loggført

Iza

Jeg vil gjerne starte med avl

Nybegynner
Innlegg: 9

« på: 12.08. 2005 21:05 »

Heisann.
Jeg lurte litt på hva som må til for å få lov å parre hannhunden sin? Altså hva som kreves av hunden...Jeg
har en Lundehund hann på 5 år. Da jeg kjøpte han av oppdretter, fikk jeg vite at han aldri kom til å få
noen premie på utstilling, ettersom han hadde underbitt og en brun labb. Alt ellers var fint, men det var
altså dette som hindret. Derfor har jeg satt ideen til side så lenge. Men jeg husker fortsatt hva jeg fikk
vite av oppdretter, om at eiere av hannhund bør prøve en parring, i hvertfall, og at tisper bør få minst et
valpekull. Derfor har jeg nå tenkt litt på dette, og lurer på om det er sant at han virkelig aldri kan brukes i
avl? Han har altså ikke vært med på noen utstilling, er premie et minstekrav?
Det er også en ting til, men jeg vet ikke om dette spiller noen rolle. Fenris var så uheldig og satte fast den
ene ekstra-kloa i løpestrengen for en del uker siden, som dessverre førte til at han mistet en stor del av
den kloa. Nå er det en slags stump igjen. :( Betyr dette noe for avl isåfall?
Jeg blir veldig takknemlig for svar :)
Hilsen Izabela 19 år
Loggført
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Statistik!! (Lest 1039 ganger)

Bo Johnson

SV: Statistik!!

Nybegynner
Innlegg: 5

« Svar #1 på: 17.12. 2005 15:42 »

Jag har också undrat hur många lundehundar som finns och därför gjort en överslagsberäkning om
antalet i Sverige. Underlagsmaterial får man i Svenska kennelsklubbens hundregister, som tyvärr har
bristen att hundarna inte avförs när dom dör. Genom att räkna alla registrerade lundehundar födda 1992
och senare har jag kommit fram till ett antal av 115-130 hundar. Till det kan komma hundar som
eventuellt har kvar norsk, dansk eller finsk registrering.
Har någon mer exakta uppgifter?
Hälsningar
Bo
Loggført

zabina

Statistik!!

Nybegynner
Innlegg: 1

« på: 17.12. 2005 08:34 »

Hej på er.
Jag har alltid undrat över hur många Lundehundar det finns i Norge, Sverige och totalt?
Mvh Claes
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »
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bjørk

Nybegynner
Innlegg: 3

Emne: Lundie til brugs og agility (Lest 1574 ganger)
SV: Lundie til brugs og agility
« Svar #5 på: 14.12. 2005 11:53 »

Heisannn. Eg har hatt ei lundehund tispe i 4 år og har trent agility med ho. Kjempekjekt. Bruk mykje ros
og tydlege tegn til hunden. Husk å aldig trene så lenge at hunden blir lei..Det skal være posetivt for
hunden og ikkje eit ork å trene. Stopp på topp;))))
Du får veldig god kontakt med hunden å trene med den;)
Loggført

Helge Tollefsen
Nybegynner
Innlegg: 21

SV: Hoppteknik

« Svar #4 på: 22.05. 2005 20:12 »

Jeg vet lite om Agility. Men det er en artikkel på Lundehundsidene,
http://www.lundehund.cc/lundehund/agility/agility.html. Hvis du ønsker å komme i kontakt med Ellen
Blakstad Christensen så er det sikkert noen som kan hjelpe deg med det....

« Siste redigering: 22.05. 2005 20:23 av Helge Tollefsen »

Puh

Nybegynner
Innlegg: 1

Loggført

Hoppteknik

« Svar #3 på: 22.05. 2005 18:53 »

Hej.Jag tränar agility med min tredje lundehund nu. Alla tre har haft problem med hoppteknik. Det taxerar
galet och kommer ofta för nära. Min nya hund är medium och när vi kommer till tävlingar memaxade
hinder är det nästan kört. Han landar i ett par hinder och sedan kryper han under. Har något ett bra
träningstips?
Eva
Loggført

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=32.0[19/02/2015 20:17:19]

Lundie til brugs og agility

Mai-Lill

Nybegynner
Innlegg: 2

SV: Lundie til brugs og agility
« Svar #2 på: 08.05. 2005 15:50 »

Hej Madelen! Hvor dejligt å høre nogen som vil bruke lundehunden! Jeg har selv konkurreret i brugs og
agility med min tispe Cleo. Og min erfaring er at det er en skøn hund å arbejde med hvis det foregår på
dens premisser:-) I agility var mit eneste "problem" farten, men Cleo var heller ikke den mest
selvstændige af lundehundene.. I brugs er problemet helt klart rundering, så sørg for å bruke MYE tid på
figurantglede! Mit største problem var ikke å arbejde på afstand, men å komme tæt nok på figuranten
ved halsgivning. Jeg skriver "var", for desverre mistede jeg Cleo i sommers.. Hun blev ramt af IL. Om et
par år skal jeg have en ny lundehund, men denne gang vælger jeg en hanhund, simpelthen for å få en
mere selvstendig hund å arbejde med. Har man først haft racen er det vanskelig å holde fingrene væk fra
den igjen... Verdens dejligste hund uansett hvad man vil bruke den til! Et lille stykke tid endnu kan man
se Cleo på hennes hjemmeside, jeg har ikke haft hjerte til å pille den ned...
http://home19.inet.tele.dk/killer-c/index.htm Mai-Lill
Loggført

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

SV: Lundie til brugs og agility
« Svar #1 på: 08.05. 2005 15:49 »

Hei Madelen! Agility går nok bra med lundehund. Den er ikke redd for høyder og tunneler,og er glad i å
jobbe, men noe sta kan den være. Ved trening må en bruke fantasi, men folk har lykkes med det.
Sportrening går veldig fint, og den er naturlig apportør. Øvelser hvor hunden skal jobbe langt fra fører,
blir nok en utfordring. Feltsøk går veldig bra, rundering blir muligvis vanskelig. Skuddtrening må utføres
med den aller største forsiktighet, for det er som du selv sier, lundehunden er var for høye og skarpe
lyder. For øvrig er den en herlig kamerat, med mye humør og arbeidsglede. Hilsen Gerd

Loggført

Madelen

Nybegynner
Innlegg: 2

Lundie til brugs og agility
« på: 08.05. 2005 15:48 »

Hej! Jag är intresserad av Norsk lundehund. Det är inte aktuellt än på ett par år men det är alltid roligt att
få höra vad folk tycker om rasen. Jag är intresserad av bruks och agility och det är det som hunden
måste vara lämpad för. Jag kan ju välja en brukshund men jag vill han något sötare och lite ovanligare.
Hur tror ni att Lundehunden skulle klara av bruksträning? Finns det några som håller på med detta? Jag
har hört oroande saker om att lundehundar lätt skulle bli rädd eller oroliga vid ljud. Hur är det med det?
Lite frågor som jag hoppas få svar på, helst från flera lundehundsägare.
Loggført
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1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.
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»

Sider: [1]
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Nina

Nybegynner
Innlegg: 4

Emne: Hundehus for lundehunden?! (Lest 1815 ganger)
SV: Hundehus for lundehunden?!
« Svar #7 på: 06.11. 2005 00:46 »

Hei, her skrives om bjeffing. Jeg har en halvt år gammel lundehund som bjeffer svært lite. Hun er mye
inne, men jeg slipper henne løs i hagen. Så løper hun over til en nabo som har små hunder. Når jeg
plystrer på henne, kommer hun som en vind, for da vet hun at hun får en liten bit leverpostei. Inne kan
hun stå i vinduet å kikke på folk som går forbi på gaten, uten å bjeffe. Hvis hun ser katten vår fra
vinduet, bjeffer hun. Og hvis det kommer noen på døra vår, så bjeffer hun. Men det er kun kort tid. Jeg
er vel kanskje heldig. :-)
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Hundehus for lundehunden?!
« Svar #6 på: 26.10. 2005 14:43 »

Hei Laila.
Hundehus: Det må være så stort at hunden kan ligge i skjul for vær og vind. Det vil si at "døren" må være
plassert slik at hunden kan komme i skjul. Det bør ikke stå rett på bakken, og selvfølgelig være isolert. En
god ide er å la taket være hengslet, det gjør at du slipper å krype inn for å gjøre rent eller skifte tepper
og liknende.
Dersom du venner hunden din til å stå i garde, og selvfølgelig tar i betraktning at den gir lyd for det
meste, er det ingenting i veien for at den kan stå ute noen timer hver dag. Det gjør mine, og de leker og
koser seg der, eller bare ligger og sover. Du må selvfølgelig ikke sette en hund ut i sterk frost første
gang. Begynn forsiktig. Lykke til, og gratulerer med ny hund.
Mvh. Torild
Loggført

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

SV: Hundehus for lundehunden?!
« Svar #5 på: 18.10. 2005 18:21 »

Kanskje ikke nødvendigvis. Lundehunder liker ikke å være aleine, vanligvis legger de seg og sover når
eieren forlater dem. Hvis hunden vet du ikke er hjemme vil den muligvis forholde seg rolig også ute. Du
får prøve deg forsiktig fram, så finner du sikkert en måte.

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=64.0[19/02/2015 20:17:40]

Hundehus for lundehunden?!

Gerd

Loggført

laila

Nybegynner
Innlegg: 3

SV: Hundehus for lundehunden?!
« Svar #4 på: 17.10. 2005 22:49 »

Hadde tenkt at den kunne stå litt ute når jeg allikevel ikke er hjemme...
Eller blir det feil?
Loggført
Skal snart få lundehund! :D

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

SV: Hundehus for lundehunden?!
« Svar #3 på: 17.10. 2005 22:24 »

Enig med Magnus. Du vil nok oppdage at er det ikke noe å bjeffe på, vil den likevel bjeffe for å fortelle
deg, at skal den stå bak huset og kjede seg, så skal du i alle fall holde den med selskap! Men det er klart,
også lundehunder kan stå ute av og til, men ikke la det bli så mye at den blir ulykkelig.
Hilsen Gerd

Loggført

laila

Nybegynner
Innlegg: 3

SV: Hundehus for lundehunden?!
« Svar #2 på: 17.10. 2005 21:41 »

nei, bor ikke i noe tettbygd strøk...
Har en fin plass for hunden bak huset som grenser mot ''skog'', så den har ikke så mye å bjeffe på,
akkurat..:P
Loggført
Skal snart få lundehund! :D

MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

SV: Hundehus for lundehunden?!
« Svar #1 på: 17.10. 2005 21:37 »

Litt "off topic", men er du sikker på at du vil ha den stående ute? Hundene våre har ihvertfall en tendens
til å bjeffe på alt som rører seg pluss litt til, så jeg ville ikke hatt dem stående ute i tettbygd strøk,
ihvertfall. Men det er kanskje ikke det som er planen heller?

Loggført
Hjemmeside - Bilder

laila

Hundehus for lundehunden?!
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Hundehus for lundehunden?!
Nybegynner
Innlegg: 3

« på: 16.10. 2005 18:24 »

Skal få en lundehund, og har tenkt at den skal stå litt ute, hvor stort bør hundehuset være?
Håper på å få tips om hvordan hundehuset bør være.. :)
[/b]
Loggført
Skal snart få lundehund! :D
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Sider: [1]
Skrevet av
Nina

Nybegynner
Innlegg: 4

Emne: Hvordan bør hundegården være? (Lest 2158 ganger)
SV: Hvordan bør hundegården være?
« Svar #2 på: 17.09. 2005 20:34 »

Takk! Veldig nyttige tips!
Loggført

Eiliv Hofstad
Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 5

SV: Hvordan bør hundegården være?
« Svar #1 på: 16.09. 2005 00:49 »

Hvordan den bør være, er det vel mange svar på. Vår hundegård er ca. 200 kvm., og gjerdet er slik: Jeg
har støpt fundament v.h.a. innkjøpt betongstein som forskalling. I denne har jeg satt ned toms
kamstålstenger på ca. en meters lengde. Til disse har jeg festet trelekter med klaver og skruer. Så har
jeg spikret på vanlig hønsenetting og festet denne øverst og nederst på bord som er spikret til lektene.
Meget effektivt. Gjerdet er ca. 1 m høyt i gjennomsnitt.
Jeg fant det nødvendig å støpe fundament, da enkelte av hundene greide å grave seg ut under et vanlig
gjerde. Og dersom jeg la nerkant av gjerdet langt ned i jorda, rustet det rel. raskt.
Et tips.

Hilsen Eiløiv.
Loggført

Nina

Nybegynner
Innlegg: 4

Hvordan bør hundegården være?
« på: 01.08. 2005 11:39 »

Skal lage hundegård til lundehunden min (nå er den bare 9 uker gammel). Hva slags netting er sterk nok,
hvor høy bør nettingen være, nettingen bør vel graves ned i bakken - hvor langt ned for å unngå at den
graver seg ut, hvor stort bør hundehuset være? Nyttige tips om dette og annet tas i mot med takk!
Loggført
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Sider: [1]
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MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

Emne: Video fra tysk fjernsyn - fra Værøy i sommer! (Lest 900 ganger)
Video fra tysk fjernsyn - fra Værøy i sommer!
« på: 06.09. 2005 23:11 »

lundehund.hallwass.net har lagt ut 3 minutter og 16 sekunder av det tyske TV-programmet som gjorde
opptak på Værøy i sommer: http://lundehund.hallwass.net/index.php?
module=My_eGallery&do=showpic&pid=77&orderby=dateD !!! Fila er på over 30 MB, så de som ikke har
bredbånd må belage seg på å vente litt, men det er verdt det!
Loggført
Hjemmeside - Bilder
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Sider: [1]
Skrevet av
MagnusEnger
Administrator
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Emne: Lundehund i Wikipedia (Lest 948 ganger)
Lundehund i Wikipedia
« på: 22.08. 2005 21:31 »

Wikipedia er et gratis tilgjengelig leksikon som skrives og redigeres på dugnad av frivillige bidragsytere.
Hver uke er det én artikkel fra leksikonet som blir fremhevet som "ukens artikkel" på forsiden, og denne
uken (uke 34) er det artikkelen om tamhund - illustrert med bilde av en lundehund! Herfra er det selvsagt
også en lenke til den artikkelen som handler spesielt om vår alles kjære norsk lundehund.
Er det noe i artiklene du er uenig i, eller er det noe du synes mangler? Da er det fritt frem for å endre på
artiklene!
« Siste redigering: 22.08. 2005 21:33 av MagnusEnger »
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Hjemmeside - Bilder
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Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert
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Råd om hundegård søkes....

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:20
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 | Litt av hvert | Emne: Råd om
hundegård søkes....

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Anneli

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

Emne: Råd om hundegård søkes.... (Lest 1146 ganger)
SV: Råd om hundegård søkes....
« Svar #1 på: 19.08. 2005 20:32 »

Jag har ett råd... gräv ner det djupt och gjut helst fast det att de inte kan gräva under och se till att det är
högt att de inte kan klättra över. Ett bra nät att de inte kan bita sej genom.
Jag har två hundgårdar åt mina där de kan vara på dagarna när jag jobbar, de får hellre vara ute i
hundgård än sitta inne så många timmar om vädret tillåter.
Jag har en isolerad hundkoja som de använder som utkiksplats, in går de i den endast om det regnar. I
övrigt är hundgårdarna anknutna till byggnader där de kan gå in om de vill det, men de är hellre ute än
inne.
mvh. Anneli
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Nina

Nybegynner
Innlegg: 4

Råd om hundegård søkes....
« på: 05.08. 2005 01:25 »

Har du erfaring med hundegård for Lundehund? Kan du i såfall gi meg noen gode råd før jeg setter i gang
arbeidet?
« Siste redigering: 05.08. 2005 09:56 av Helge Tollefsen »

Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Råd om hundegård søkes....
Gå til:

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=53.0[19/02/2015 20:18:58]

=> LittLitt
av hvert
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av hvert
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Råd om hundegård søkes....
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Lundehund og jakt etter sopp

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:20
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 | Litt av hvert | Emne: Lundehund og jakt
etter sopp

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

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

Innlegg: 36

Emne: Lundehund og jakt etter sopp (Lest 1342 ganger)
SV: Lundehund og jakt etter sopp
« Svar #3 på: 09.08. 2005 21:41 »

Takk for tips om Gerds historie og til hennes bokanbefaling. Den skal anskaffes så fort som mulig!
Stakkars dere som må tenke på/passe dere for orm i skogen. Ormefri natur er en av mange, mange fine
fordeler med å bo nord for Saltfjellet!!
Undertegnede som har slangefobi er meeeget godt fornøyd med det!!
Hilsen Elin
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

SV: Lundehund og jakt etter sopp
« Svar #2 på: 08.08. 2005 22:27 »

Det finnes en liten bok av Anders Hallgren og Marie Hansson som heter "Kantarellsøk med hund". Det er
en oppskrift på, hvordan du lærer hunden din å lete kantarell, eller en hvilken som helst sopp du måtte
ønske. Følger du veiledningen nøye, kan du ikke unngå å lykkes, og en hvilken som helst hund kan finne
sopp, men alle blir kanskje ikke like dyktige. Jeg gjennomførte i sin tid treningen med min første
lundehund Vilja og hun var flink, men jeg har brukt henne lite i praksis på grunn av faren for ormebitt.
Men selv i dag, mange år etter setter hun nesen i bakken og leter rundt når jeg sier "søøøøk kantarell!"
På det beste var hun så ivrig at hun helt glemte å bjeffe på folk som kom forbi. Uansett om man finner
lite eller mye sopp ved hundens hjelp, det er en morsom beskeftigelse og en hund som får lov å jobbe,
blir fornøyd og føler seg verdsatt og blir mer tilfreds med tilværelsen.
Loggført

Helge Tollefsen
Nybegynner

SV: Lundehund og jakt etter sopp
« Svar #1 på: 08.08. 2005 21:18 »

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=55.0[19/02/2015 20:19:17]

Lundehund og jakt etter sopp
Innlegg: 21

Jeg har nok ikke svaret på akkurat det du spør om. Men det er lagt ut en historie om Lundehund som
finner sopp, http://www.lundehund.cc/lundehund/historier/historier_om_lh.html.
Vi har hytte i Hurum og der graver hannhunden vår opp noen kuler som ligner på beskrivelsen i den
forannevnte historien. Han er helt vill etter de "soppkulene". Jeg går hele sommeren og fyller igjen hull i
plenen..... Det hadde vært interessant å få vite om noen har lært opp hunden sin til å finne litt mer
spiselige sopper som Elin spør etter.
Loggført

Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

Lundehund og jakt etter sopp
« på: 08.08. 2005 18:25 »

Er det noen som har lært opp hunden sin til å lete opp sopp? Har hørt om andre raser som man har fått til
å lete opp kantarell. Går det an med lundehund også?
Har så vidt prøvd å gå slepespor med Benoni, det syntes han var kjempegøy. Er det håp om å kunne gå
på soppjakt også da?
Vi storkoser oss for tida i skogen, men det er nok mor og far som finner soppen. Hundene er travle med å
beite blåbær og krekling. Håper det er noen som vi dele eventuelle erfaringer med lundehund og sopp.
Fra Elin
en soppgal lundemor
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Sider: [1]
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Ønsker å kjøpe Lundehund- hannhund

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:20
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 | Litt av hvert | Emne: Ønsker å kjøpe
Lundehund- hannhund

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Helge Tollefsen
Nybegynner
Innlegg: 21

Emne: Ønsker å kjøpe Lundehund- hannhund (Lest 2104 ganger)
SV: Ønsker å kjøpe Lundehund- hannhund
« Svar #1 på: 14.07. 2005 23:19 »

Hei Heidi!
Ta kontakt med Lundehundklubbens valpeformidler. Hun kan sikkert hjelpe deg.
http://www.lundehund.cc/valpeformidling/valpeformidling.html

Loggført

Heidi

Nybegynner
Innlegg: 1

Ønsker å kjøpe Lundehund- hannhund
« på: 06.07. 2005 16:09 »

Hei,
håper med dette å komme i kontakt med noen oppdrettere som har Lundehund til salgs .
Jeg og min familie, mor og 2 tenåringsgutter, ønsker å få nytt familiemedlem: hund.
Etter som vi hadde Lundehund i mitt barndomshjem og jeg bare har gode minner om den, ønsker vi en
Lundehund.
Vi har tidligere hatt Chow Chow som døde i godt voksen alder, og Caniche, puddelrase, da vi var bosatt i
Portugal. Canichen omplasserte vi til noen gode venner av oss i Portugal før vi retunerte til Norge. Men
når man alltid har hatt hund som familiemedlem føles det "tomt" i hjemmet vårt for tiden.
Vi ønsker å komme i kontakt med oppdrettere som har hannhunder for salg.
Vi ønsker primært hunden som familiemedlem, turkompis,for kos og hygge.
Vi bor nordpå, nærmere bestemt : Sortland i Vesterålen.
Beste hilsener
Heidi , Hermann og Martin Pettersen
Tlf: 76121575
Mail: stockpal@hotmail.com
Loggført

Sider: [1]
http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=46.0[19/02/2015 20:19:36]
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GRATULERER!!

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:20
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 | Litt av hvert | Emne:
GRATULERER!!

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av
May Britt
Nybegynner
Innlegg: 12

Emne: GRATULERER!! (Lest 1021 ganger)
SV: GRATULERER!!

« Svar #1 på: 29.06. 2005 13:47 »

Hei
Geira og Eva.
Takk for gratulasjonen. Dagen skal feires med noe ekstra godt og en fin tur i solskinnsværet. Vi ser
endelig sola igjen etter lang tid med regn. Felix er for øvrig en veldig snill fante gutt.
hilsen
Felix og May Britt
Loggført

Geira

Æresmedlem

GRATULERER!!

« på: 29.06. 2005 12:45 »

Innlegg: 102

Navahoos Geira Glittre vil (gjennom påholdet tastatur..) gratulere barna sine: Tuva Geiradatter, Hera
Geiradatter, Frøy Geirason og Felix Geirason med dagen i dag!! Håper dere får en fin dag!
1 år kan dere feire idag!
Hilsen Geira og Eva
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »
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Ensam hemma

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:21
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 | Litt av hvert | Emne: Ensam
hemma

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
Johan

Nybegynner
Innlegg: 15

Emne: Ensam hemma (Lest 1235 ganger)
SV: Ensam hemma

« Svar #2 på: 28.06. 2005 00:48 »

Hej Gerd!
Tack för bra tips, jag har gjort som du sade och detta har fungerat utmärkt.
Fortsatt trevlig sommar!
Loggført

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

SV: Ensam hemma

« Svar #1 på: 10.06. 2005 14:54 »

Du går for fort fram. Helst skal valpen ikke starte å hyle i det hele tatt. Når valpen er trett og vil sove, har
lagt seg i ro, gå ut døra, og inn igjen med en gang, før den får startet noen konsert. Gjenta gjerne noen
ganger hvis det går bra. Du kan også gi den en spennende leke, f.eks. en liten kartong av noe slag med
et par godbiter inni, og når den er opptatt med å "pakke opp" går du ut et øyeblikk. Ikke se på klokka,
minuttene får komme etter hvert, se på valpen i stedet , hva den tåler. Når du kommer inn igjen, hvis
den er opptatt med sitt er det fint, og da gir du den ikke ekstra oppmerksomhet. Det skal ikke være noe
spesielt med det at du har vært ute en tur. Sørg for at valpen har begrenset plass, så den ikke løper
rundt og leter etter deg, da blir den bare stresset. All begynnelse er vanskelig, men klarer den først å
være alene en kort stund, er det ikke så vanskelig å øke tiden. Det som er viktig, er at den gjør den
erfaringen at om du går, kommer du alltid tilbake. Lykke til.
Loggført

Johan

Nybegynner
Innlegg: 15

Ensam hemma

« på: 10.06. 2005 11:26 »

Hej Alla!
Jag håller på att träna min 15v gamla valp att vara ensam hemma. Jag börjar med bara 10min åt gången.
Han ylar väldigt mycket och blir upprörd, jag väntar med att gå in tills han har tystnat något och
berömmer och kelar när jag kommer tillbaka hem. Har ni några råd som jag kan använda mig av? Känns
hemskt att han mår dåligt och ylar, men man måste ju börja träna redan nu eller är det för tidigt?
Mvh Johan

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=40.0[19/02/2015 20:20:14]

Ensam hemma

Loggført
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Lundehund sider

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:21
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 | Litt av hvert | Emne: Lundehund
sider

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Lundehund sider (Lest 1126 ganger)

Laila K Myrvold

SV: Lundehund sider

Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 12

« Svar #1 på: 19.06. 2005 00:01 »

Hei - og hvorfor har du ikke meldt deg inn i klubben? Da kan du også få lest vårt klubb blad "Lundehund
Nytt".
Send meg en mail og jeg sender deg innmeldingsblankett samt siste Lundehund Nytt. I og med at du har
planer om å skaffe deg valper etter hvert vil du også få hjelp til salg av dine valper gjennom vår
valpeformidler samt at "jungeltelegrafen" går hurtigere når det er et medlem som vil ha hjelp til paring
eller salg av valper.
Hilsen Laila K. Myrvold, nestleder Norsk Lundehund Klubb.
Loggført

Lundehund eier
Nybegynner
Innlegg: 2

Lundehund sider

« på: 08.05. 2005 17:36 »

ville bare si at denne lundehund siden er super! jeg har lundehund og lette liksom etter et sted der det var
informasjon om treff og utsstillinger, avl og sånn. takk skal dere ha dere gjør en super jobb! når min
jente er 2 år vil eg ha valper på henne. hilsen oss to!
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »
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Lundehund på museum

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:22
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 | Litt av hvert | Emne: Lundehund på
museum

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Lundehund på museum (Lest 1183 ganger)

Laila K Myrvold

SV: Lundehund på museum

Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 12

« Svar #1 på: 18.06. 2005 23:57 »

Til alle som tar seg en tur til Elverum og Norsk Skogbruksmuseum; kikk på de 2 lundehundene som står
utstoppet der. En er plassert inne i ura og en annen utenfor. Her kan dere se hvor stor en lundehund bør
være - så vidt jeg vet er dette laget som en "tro kopi" av virkeligheten.
Jeg har vært der et par ganger og hver gang har jeg hilst på våre to utstoppede venner. Den ene har
etterhvert blitt temmelig gammel og er litt "møllspist".
Hilsen Laila K. Myrvold
Loggført

MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

Lundehund på museum
« på: 06.06. 2005 22:08 »

I helgen hadde vi gleden av en tur til Bergen, uten hundene dessverre. Mer eller mindre tilfeldig tok vi en
tur innom De Naturhistoriske Samlinger på Nygårdshøyden. Dette er et "godt gammeldags" og riktig
trivelig museum med utstoppede dyr og fugler og fisker på sprit. En stor monter var viet norske pattedyr,
med jerv og bjørn og allslags mus - og midt på, aller forrerst en vaske-ekte lundehund!
Jeg mener å ha hørt at det finnes en lundehund på Norsk Skogmuseum også - er det noen som kan
bekrefte det, eller som har funnet noe lignende andre steder?
« Siste redigering: 09.06. 2005 13:06 av MagnusEnger »

Loggført

Hjemmeside - Bilder
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Lundeblogg

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:22
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:
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Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Lundeblogg

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

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

Æresmedlem
Innlegg: 102

Emne: Lundeblogg (Lest 1106 ganger)
SV: Lundeblogg

« Svar #1 på: 09.06. 2005 19:53 »

GRATULERER MED DAGEN UNGE BENONI!!!! Fine bilder!
Hlsen Geira 2 og et halvt år
Sitat fra: Elin Strand på 09.06. 2005 17:00
Da er Rosa og Benoni endelig på nett med egen Lundeblogg
http://lundeblogg.blogspot.com/
Noe for flere å tenke på?
Benoni har forresten gebursdag idag! 1 år! Selskap om en time...

Loggført

Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

Lundeblogg

« på: 09.06. 2005 17:00 »

Da er Rosa og Benoni endelig på nett med egen Lundeblogg
http://lundeblogg.blogspot.com/
Noe for flere å tenke på?
Benoni har forresten gebursdag idag! 1 år! Selskap om en time...

Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/
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Norsk Lundehund Klubb
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Alltid
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Logg inn
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lundehundar

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

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
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« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
lu

Nybegynner
Innlegg: 7

Emne: Rädda lundehundar (Lest 1617 ganger)
SV: Rädda lundehundar

« Svar #5 på: 02.06. 2005 20:51 »

Min eldste lundehund (nå 11 år) ble skremt av torden som unghund. Redselen bare økte med åra, og
etter hvert blei også skudd farlig. For 2 år siden toppa det seg, og hunden virka heilt gal under et spesielt
langvarig og kraftig tordenvær- fikk ikke kontakt med henne. Sist sommer fikk jeg råd fra homeopat om å
prøve Calcium Phodphoricum D-200. Hunden fikk 2 kuler når den viste uro ved torden, og ved første
forsøk roet hun seg etter ca 25 min. Det tok etter hvert kortere tid før hun roa seg, og hun taklet torden
heilt greit i løpet av den sommeren. Med sine to små kuler når det satte i gang. Sluttet også å bry seg om
aktivitet på skytebanen- noe som lenge hadde stresset henne. Nyttårsaften fikk hun også preparate, og
den forløp helt uten problem til tross for at det var 2 1/2 t med intense fyrverkeri i nabolaget. Til nå i
sesongen har det vært tre dager med torden- og nå tar hun det på samme måte som husets to andre
lundehunder. Traver litt eller legger seg under sofaen når det smeller som verst, men vil ikke lenger si at
hun er redd i torden. Har ingen forklaring på hva som har skjedd, men er overbevist om at det er dette
preparatet som har gitt forandringene. Effekten har kommet over tid- men bruk er uten bivirkninger for
hunden...
Loggført

philo
Gjest

SV: Rädda lundehundar

« Svar #4 på: 15.05. 2005 15:43 »

Jeg er også interesert i dette med lydangst, og hvordan man kan forebygge det. Hva bør en gjøre med
valpen når den kommer i hus og det kommer sterke lyder (torden, fly, store lastebiler,
snømåkemaskuiner osv... osv...
Er det nok å ignorere/forholde seg rolig, eller bør man avlede aktivt? Hvis man vet når bråket kommer,
kan man vel passe på å sette igang noe som valpen syns er gøy, men når man ikke vet, hva da.
Hva pleier dere å gjøre med vlapene dere få i hus?
Loggført

Bo Johnson

SV: Rädda lundehundar
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Rädda lundehundar
Nybegynner
Innlegg: 5

« Svar #3 på: 08.05. 2005 15:32 »

Vår Dvalin är helt orädd för åska, skott och fyrverkerier. Detta tror jag beror på den valpkurs som vi
gick,som alltid började utomhusövningarna med skottträning (först på avtånd, sedan närmare och
närmare för varje gång). Alltså, välj en valpkurs där sådan träning ingår. Bo
Loggført

Mai-Lill

Nybegynner
Innlegg: 2

SV: Rädda lundehundar

« Svar #2 på: 08.05. 2005 15:31 »

Hej Anneli Mange små hunde er redde for ting som kommer oppefra (ser man det fra deres synspunkt så
kommer rovfuglene også derfra....) Det blir en dum kæde, for med lyn følger ofte torden og regn.. Og
angst er smitsomt! Bare én hund er redd kan det overføres til andre. Jeg har haft lydangstproblemer med
min Cleo, og det var et langt og sejt træk at formindske det. Men hun var også meget, meget angst. Hun
var på et tidspunkt enda bange for musik... Jeg brugte et beroligende middel kaldet combi-calm mens jeg
arbejdede med angsten. Og så spillede vi lyde meget lavt i et andet værelse, mens vi legede/arbejdede
med noget hun syntes var morsomt. Til sidst var hun ikke redd mere, med mindre det var nyttårsaften
eller meget torden. Træningen tok et par år....! Men hun endte med at elske musik, var ligeglad med
blitz, kunne arbejde under skud. Men Cleo var én hund. Jeg ved ikke hvordan man kan få bugt med det
når det er en flok. Ikke andet end at lade de hunde der ikke er redde være sammen med eventuelle nye
hunde og hvalpe, og fjerne de andre i situationer hvor angsten viser sig. Og iøvrigt miljøtræne hundene
(de skal med så mange steder som muligt og opleve så mange situationer som muligt på en positiv måde
mens de er hvalpe.) Jo flere ukendte situationer man lærer at tackle, jo mindre chance for at en ny
situation gør en utrygg. En teori det har været forsket lidt i er at nogle frygtsomme hunde simpelthen er
lydfølsomme. At høje lyde gir dem ondt i ørene. Måske er det tilfældet med lundehunden, jeg ved ikke..
Men hvis en høj lyd er smertefuld, så vil man nok blive redd for høje lyde.. Mai-Lill
Loggført

Anneli

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

SV: Rädda lundehundar

« Svar #1 på: 08.05. 2005 15:30 »

Är det flera som har hundar som är rädda för åska, skott, dåligt väder etc... vad gör ni åt det och vad kan
man rekommendera? Jag har själv väldigt dåliga erfarenheter av skotträdda hundar eller rädda hundar
över huvudtaget så alla råd mottages tacksamt.
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Malin

Nybegynner
Innlegg: 1

Rädda lundehundar
« på: 08.05. 2005 15:27 »

Min lundehund var mycket skotträdd men vi gjorde så att vi åkte ut till en skottbana i skogen och så satt
vi där. Han fick se var det var som lät och detta gjorde att hans rädsla minskade.
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Norsk Lundehund | Litt av hvert | Emne: Rädda lundehundar

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=13.0[19/02/2015 20:21:37]

« forrige neste »

Rädda lundehundar
Gå til:

=> LittLitt
av hvert
=>
av hvert

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

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=13.0[19/02/2015 20:21:37]

 


OK

Allmäna råd till nybörjare på Lundehund

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
19.02. 2015 20:23
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 | Litt av hvert | Emne: Allmäna råd till
nybörjare på Lundehund

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Allmäna råd till nybörjare på Lundehund (Lest 2272 ganger)

Johan

SV: Allmäna råd till nybörjare på Lundehund

Nybegynner
Innlegg: 15

« Svar #9 på: 02.06. 2005 10:31 »

Hej!
Jag kan nu stolt meddela att min Fjalar till 70% uträttar sina behov utomhus! Att alltid gå till samma ställe
en bit bort från huset och att sedan vänta tålmodigt har fungerat toppen! Tack för alla bra råd,från en
stolt husse!
Loggført

Geira

SV: Allmäna råd till nybörjare på Lundehund

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #8 på: 30.05. 2005 19:07 »

Hei Johan!
For meg så høres det ut som om du har rett i alt du gjør når du arbeider for å få din valp husren! Og det
at det blir mye inntrykk ute, det tror eg på!
Eg har ingen flere råd - keep up the good work!
Eva

Sitat fra: Johan på 30.05. 2005 14:40
Tack för bra råd och tips! Jag ska genast prova dessa!
Fortsättning följer...Mvh Johan
Loggført

Johan

Nybegynner
Innlegg: 15

SV: Allmäna råd till nybörjare på Lundehund
« Svar #7 på: 30.05. 2005 14:40 »

Tack för bra råd och tips! Jag ska genast prova dessa!
Fortsättning följer...Mvh Johan
Loggført
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Allmäna råd till nybörjare på Lundehund

Gunn Tove

SV: Allmäna råd till nybörjare på Lundehund

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #6 på: 30.05. 2005 14:15 »

Hei
At valper ikke vil gjøre fra seg ute er en beskyttelse de har. De skal helst ikke si fra til andre hunder at de
er i nærheten. Du kan forsøke tørke opp det han gjør fra seg inne og legge det ute slik at han kjenner at
det allerede lukter av ham der.
Mvh
Gunn Tove og Vinga
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

SV: Allmäna råd till nybörjare på Lundehund
« Svar #5 på: 30.05. 2005 13:35 »

Hei Johan! Du gjør jo allt riktig, du må bare gi det litt tid. Hunden må bli vant med deg og omgivelsene.
Et par tips kan du få med på veien. Når du bærer valpen ut, gå til samme sted hver gang og stå rolig der
til det skjer det som skal. Da vil etter hvert lukten på stedet fortelle valpen at nå...... Du bør gå et stykke
vekk fra inngangsdøren, valper liker ikke å gjøre fra seg nær "huleåpningen", de vil ikke fortelle
eventuelle fiender hvor de bor. Med tålmodighet kommer du i mål før eller siden, men enkelte uhell må
du regne med i lang tid framover. Lykke til.

Loggført

Johan

Nybegynner
Innlegg: 15

SV: Allmäna råd till nybörjare på Lundehund
« Svar #4 på: 30.05. 2005 11:46 »

Låter jätteroligt detta med spårning! Jag fick hem min valp i fredags, han är nu 15v. Vi har det hur trevligt
som helst ihop, vilken personlighet! Det enda bekymmret är att han håller sig från att rasta sig/gå på
toaletten, så länge vi är utomhus. När vi sedan går in så kommer det på golvet...Jag tror att det blir för
mycket spännande intryck för honom när vi är ute, när han sedan kommer in så slappnar han av. Jag
passar honom hela tiden och lyfter ut honom när han börjar att kissa. Men väl ute så blir det oftast inget.
Jag bär också alltid ut honom direkt efter föda, sömn och lek. Finns det något ytterligare tips för att få
hunden rumsren?
Ha det! Johan
Loggført

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem

SV: Allmäna råd till nybörjare på Lundehund
« Svar #3 på: 28.05. 2005 18:50 »
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Innlegg: 131

Du kan gå inn og lese følgende artikkel som attpå til er på svensk
.http://www.lundehund.cc/lundehund/blodspor/blodspor.html Der kan du se om du tror det har
interesse for deg. Men for å gjøre en begynnelse, har du en medhjelper med deg i skogen, lar du
vedkommende holde valpen og går et lite stykke og gjemmer deg i terrenget. Når valpen finner deg gir
du den masse ros. Det er det første og enkleste sporet. Kjøp eller lån en bok om brukshundarbeid og lær
hvordan du skal legge ut et spor for hunden, det er mange detaljer å ta hensyn til. Når valpen blir litt
eldre, kan du melde deg på kurs hos noen som kan dette og du og hunden vil få mange glade stunder
sammen. En annen øvelse som heter feltsøk, egner seg også utmerket for lundehund, og den kan ha en
viss praktisk nytte, den dagen du har mistet nøkler eller lommebok i terrenget. Eller tren hunden til å
finne sopp i skogen, muligheterne er mange. Lykke til, det viktigste er å ha det gøy sammen med
hunden.
Loggført

Johan

Nybegynner
Innlegg: 15

SV: Allmäna råd till nybörjare på Lundehund
« Svar #2 på: 25.05. 2005 14:07 »

Tack för bra tips Gerd! Det här med spårning låter intressant! Hur går jag till väga rent praktiskt? Kan jag
dra en köttbit eller dylikt i ett snöre för att lägga ut spåret? Är Lundehundar duktiga spårare? har inte
hört något om detta tidigare?
Loggført

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

SV: Allmäna råd till nybörjare på Lundehund
« Svar #1 på: 25.05. 2005 12:57 »

Hei Johan!
Gode vaner i hverdagen starter den dagen man får valpen i hus, men det vet du sikkert fra før. 14 uker er
en veldig fin alder for å trene de ting du nevner, da lærer valpen lett. Med hensyn til turer, kan du gå
ganske langt med valper, i alle fall hvis de får løpe fritt, men man må jo se valpen an, og gi den pauser
når den blir sliten, evt. bære den et stykke, hvis man har gått for langt. Hvis valpen nekter å gå på
hjemvei, kan du trygt regne med, at den er blitt for sliten, som regel går det fort hjemover. Det som er
viktig med lundehund, når du skal trene øvelser, er å trene ofte, gjerne mange ganger om dagen, og
bare ett eller to gjenntak hver gang, da unngår du at den går lei. Små, små godbiter til belønning, det
skal ikke være foring. Apportering, etter lekemetoden, kan du også trene nå, og kanskje gå spor, det
syns alle valper er stor stas. Ha det moro, og lykke til. Gerd
Loggført

Johan

Nybegynner
Innlegg: 15

Allmäna råd till nybörjare på Lundehund
« på: 25.05. 2005 11:47 »

Hej!
Tänkte att man i detta ämnet kunde få lite råd om viktiga saker att tänka på när man har skaffat sig en
Lundevalp. Jag har hund sedan tidigare, men det är första gången jag har Lundehund. Vill börja med att
ställa frågan om när jag kan börja ta lite längre promenader med valpen? och om det är bra att redan nu
vid 14 veckors ålder, börja med att träna vardagslydnad, som sitt och inkallning? Eller är det för tidigt?
Trevlig sommar/Johan
Loggført
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Emne: Rennende øyne (Lest 1199 ganger)

Gerd Haugen

SV: Rennende øyne

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

« Svar #1 på: 20.05. 2005 15:15 »

De fleste lundehunder har, eller får med alderen noe rennende øyne. Det er mest en skjønnhetsfeil, det er
ikke vanlig at de plages av det. Noen sier de har pollenallergi, og det er mulig, for det er vanligvis mindre
om vinteren, andre mener årsaken er at øynene deres trengte å skylles ekstra når de krøp inn i
lundefuglenes ganger, og kanskje fikk jord og sand i øynene. Man bør tørke det bort av og til, da de
ellers lett får skjemmende brune render under øynene.

Loggført

May Britt

Rennende øyne

Nybegynner
Innlegg: 12

« på: 20.05. 2005 12:44 »

Hei
Felix har en del renning fra øynene, noen ganger ser det ut som han griner ganske mye. Eva tipset meg
om å bruke askobinsyre i maten men det har ikke den store effekten. Noen andre råd?? Han virker ikke
plaget av denne renningen og det er ikke betent. Hilsen May Britt
Loggført
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Lundehund og katt (Lest 1884 ganger)

May Britt

SV: Lundehund og katt

Nybegynner
Innlegg: 12

« Svar #4 på: 20.05. 2005 12:51 »

Felix var god kompis med en tidligere nabokatt. Når katten fikk nok av ham ga den beskjed og Felix ga
seg. Forøvrig er han ganske lik en katt når han leker. Vi prøver å bli kompis med en annen nabo katt men
den katten er ikke helt ty. Micy som katten heter er svært opptatt av å vokte sitt revir og han vet at han
er sjef over Felix. Så Micy går til "angrep" og Felix hyler, da gir som oftes katten seg men om de blir
venner er mer opp til katten en hunden. Mvh May Britt
Loggført

MagnusEnger

SV: Lundehund og katt

Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

« Svar #3 på: 19.05. 2005 12:17 »

Vi har også bare gode erfaringer med kombinasjonen av lundehund og katt. Katten sier fra når det er nok,
og hundene respekterer det.
Illustrasjon: http://www.enger.priv.no/pix.php?id=152
Magnus
Loggført
Hjemmeside - Bilder

Laila K Myrvold
Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 12

SV: Lundehund og katt

« Svar #2 på: 09.05. 2005 23:12 »

Jeg har lunderhunder og katt - og det går helt utmerket.
Klart at katten ikke liker at valpene leker med halen hennes, men de hopper raskt unna når hun kommer
med labben. Ellers sover de i samme stol, spiser/drikker av samme kopp! Og en av mine lundehundjenter har katten som sin beste venn. De stryker seg lags hverandre når de går forbi hverandre og da vi
fyrte i ovenen sov de helst oppå hverandre under ovnen.

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=21.0[19/02/2015 20:22:33]

Lundehund og katt

La dem bare bli kjent med hverandre - så går dette utmerket.
Laila. ::)
Loggført

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

SV: Lundehund og katt

« Svar #1 på: 08.05. 2005 17:47 »

Hvis du sender meg en e-postadresse skal du få bilder som gir svar!

Loggført

Madelen

Nybegynner
Innlegg: 2

Lundehund og katt
« på: 08.05. 2005 17:46 »

Hvordan passer lundehund sammen med andre husdyr fx. katt ?
Loggført
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« Svar #6 på: 13.05. 2005 09:49 »

Hej Johan heter jag och tänkte dela med mig om ett tips gällande bjeffing! Ett sätt som kan fungera är att
lära din hund att bjeffa på kommando, när hunden har bjeffat på kommandot tex Skall! så belönar man
med en godbit. Efter ett tag så lär sig hunden att det inte är någon idè att bjeffa utan att först ha fått
kommandot.
Men denna träning är väl egentligen bara nödvändig om hunden bjeffar oerhört mycket, lite bjeffing får
man nog tåla. :)
Trevligt forum och kul att lära av alla duktiga Lundehund ägare!
Loggført

May Britt
Nybegynner
Innlegg: 12

SV: Bjeffing!

« Svar #5 på: 12.05. 2005 11:51 »

Hei Folkens
Jeg fikk Felix fra Eva Ganderudbakken i fjord, hun sa jeg måtte belage meg på noe bjeffing.Så jeg ventet
og ventet på denne bjeffingen. Det gikk faktisk en god stund før nurket ga lyd men da var det lyd også.
Men noe særlig til bjeffer er han ikke blitt, kansje litt mer nå i pga vår yrhet og i troen på å være tøff.
Men jeg har bevisst gått inn for å dempe bjeffingen som eks når ytterdøra åpnes for tur gåing og
fantegutten bjeffer, går vi inn igjen og lukker døra. Dette gjør vi vær gang han bjeffer på vei ut, etter et
par tre ganger er det stille når vi endelig går ut. Kreves litt tålmodigehet selvfølgelig. Når vi er ute og
Felix lager seg til å bjeffe distraherer jeg ham med en god bit eller han få ett strengt nei i det han er
iferd med å bjeffe, så får han mye ros og en klapp når han ikke gir lyd. Ellers er Felix en artig type, mye
moro med ham.
God Pinse fra May Britt og Felix Geirason
Loggført

Eva
Gandrudbakken
Nybegynner

SV: Bjeffing!

« Svar #4 på: 08.05. 2005 15:16 »

Hei ? Ja, bjeffing må du etter min mening tåle litt av. For Lundehunden liker å bjeffe litt, det ligger for
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Bjeffing!
Innlegg: 4

den. Så du blir nok ikkje kvitt det, men med mye arbeid så kan du få redusert det betydelig. Min
Lundehund Geira bjeffer også, men siden eg bare har en klarer eg å få stoppet det før det blir "gnåling"
ut av det. Å ha en Lundehund stående ute, uten å være tilstede sjøl, det er å be om "trøbbel", etter min
erfaring. Eg bruker vann, eg er påpasselig med å følge Geira ut i hagen, og når det bjeffes, så får hun
vannsprut på seg, eg bruker en kopp med vann, så blir hun våt. Men, eg passer på at vannet treffer
henne akkurat mens hun bjeffer, ikkje før og ikkje etterpå. Nå er det sånn at hun bjeffer hvis ikkje eg er i
nærheten med vannglasset mitt, helt til hun ser meg. Mange sverger til at man må unngå å vise ka man
har forhånden, slik at det kommer overaskende på. Men, eg synes det hjelper likevel, og det virker
forebyggende. Men, som sagt litt bjeffing må du finne deg i, tror eg, men "gnålingen" kan man klare seg
uten. Lykke til! Eva og voffvoff-Geira
Loggført

an

Nybegynner
Innlegg: 1

SV: Bjeffing!

« Svar #3 på: 08.05. 2005 15:15 »

jeg har en lundehund som er super og eg er fornøyd på alle måter, det eneste er at den bjeffer, og det
kan vere ganske irriterende, eg far prøvd bjeffe bånd, men da syntes jeg så synd på henne fordi hun
alltid gikk rundt og luktet sitron. dessuten ble det ødelagt og var i det dyreste laget. noen som har noen
gode råd??????
Loggført

Eva
Gandrudbakken
Nybegynner
Innlegg: 4

SV: Bjeffing!

« Svar #2 på: 08.05. 2005 15:13 »

Hei Gerd! Takk for svar! Ja, eg og tenkte på Basenji, men som sagt; eg blei litt vippa av pinnen av den
kommentaren der. Du kan nok kanskje ha rett i at det var en aldri så liten bløff også, eller at han rotet
det hele litt sammen... Eva
Loggført

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

SV: Bjeffing!

« Svar #1 på: 08.05. 2005 15:11 »

Hei Eva! Det var en interessant uttalelse. Alle vi med lundehund oppfatter det vel helst som et problem at
den bjeffer for mye, og ikke alltid er villig til å gi avkall på den fornøyelsen. Kanskje omtalte mann
forvekslet lundehunden med basenji, om den har i alle fall jeg hørt, at den ikke bjeffer, men kanskje det
også er en skrøne.

Loggført

Eva
Gandrudbakken
Nybegynner
Innlegg: 4

Bjeffing!

« på: 08.05. 2005 15:11 »

Hei! Kan noen svare meg på om det egentlig ikkje skal kunne gå an for en lundehund å kunne bjeffe???!
Har vært ute på en av mine mange lufteturer med Geira, og dere vet vel at man treffer på folk da som
kan så mye de skal fortelle om Lundehunden og dens unike historie. Greit nok det, men her en dag var
det en mann som påstod at Lundehunden egentlig ikkje skal kunne bjeffe? Alle de eg har truffe på har
kunnet det helt utmerket..... Er det noe i denne påstanden? målløs Eva
Loggført
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