
Første gangen denne mannen deltok på et møte i Lundehund klubben hadde 

han ikke lundehund engang! Nå eier han tre og driver oppdrett. 

Han har fra første dag vært en stor ressurs for klubben med bl.a. sin 

organisasjons oversikt og har bistått dagens leder med råd og vink. 

Han meldte seg straks til å være med i redaksjonen i Lundehund-nytt, og har 

tatt seg av layout og utforming av det bladet som vi i dag er så stolt over. Det er 

ikke mange hundeklubber i landet som kan skilte med et så profesjonelt og 

lekkert utformet blad.  Han klarer alene å få på plass alle artikler og bilder som 

skal til for å gjøre bladet morsomt og spennende for leserne, og legger ned 

mange timers arbeid hver eneste måned for å ha oversikt og være oppdatert.  I 

tillegg er han en ryddig og behagelig ordstyrer på klubbens årsmøter, og på 

andre samlinger der det er behov for slikt.   

Han har meldt seg frivillig til å ta den store jobben med å være klubbens 

medlems- og registerfører, og fire ganger i året har han jobben med å sende ut 

medlemsblader til nye medlemmer, og til de som av en eller annen grunn har 

gått glipp av bladet, når de har flyttet uten å melde om ny adresse til NKK eller 

har vært sen med betaling av kontingent, slik at de har falt ut av 

medlemslistene. 

Han har layoutene for flere av klubbens brosjyrer, han har vært med på å 

utforme klubbens informasjonsstrategi og han stiller alltid opp når det gjelder. 

Da redaksjonen fikk beskjed om at det gikk for mye penger til bladet, la han 

ned mye tid og arbeid for å finne ei utforming av bladet som både tilfredsstilte 

hans og redaksjonens krav til estetisk utforming, og styrets krav til økonomisk 

tilpassing. Og han klarte det. 

Jon Wagtskjold, du er en svært viktig person for klubben, og fortjener å bli 

hedret for sin store innsats.  

Gratulere med Hedersdiplomet under Årsmøte den 4. august 2018 på 

Sørlandet 

 


