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Fra
klubbens
leder
Rita H Daverdin
Hei alle sammen!
Håper alle har hatt en riktig fin sommer
sammen med hundene sine. Jeg har hatt
fine dager i Nord-Norge med multeplukking og fisking. Det var godt å hvile ut
etter noen hektiske dager i forbindelse
med klubbens treff og spesialutstilling.
Du verden så gøy det var, og du verden
så sliten man blir etterpå! Jeg blir veldig
glad når et slikt treff går så bra som det
gjorde i år. Det så jo veldig grått, vått og
trist ut på fredag, men så kom sola på
lørdag og alt ble bare fryd og gammen.
Folket koste seg, og hundene gjorde sitt
beste for å vise seg frem slik at mams’n
og paps’n ble glad.
Årsmøtet ble avholdt fredag 5. juli med
godt oppmøte. Klubbens økonomi er
god, vi har bra med midler og alle utgifter er betalt. I styret sluttet nestleder Jan
H. Opsanger, og vi fikk ny nestleder i

Turid Helfjord. Jeg vil takke Jan for innsatsen og ønsker samtidig Turid velkommen som nestleder. Videre fikk vi ett
nytt styremedlem, Elin Johannessen fra
Hammerfest. Velkommen skal du være,
og jeg håper du vil finne deg godt tilrette
som tillitsvalgt i klubben. Nå har styret
representanter fra helt sør i Norge til helt
nord i Norge.
Utstillingen 6. juli gikk veldig fint. Vi
hadde Frank Christiansen som dommer,
og han fikk jobbe fort, for det var over
70 påmeldte hunder! Været viste seg fra
sin beste side, med sol fra blå himmel og
stemningen var god hele dagen.
Om kvelden arrangerte NLK avd. Trøndelag festmiddag. Under festmiddagen
var det både bildeshow fra egg-sankingen
ved flyplassen i Tromsø, tale om lundehunden slik en erfaren dommer ser den,
gaveoverrekkelse til klubben og utdeling
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norrbottenspets og norsk buhund for å
invitere til samarbeid med tanke på krysninger. Vi jobber også med brev til NKK
hvor vi ber om at de oppretter et X-regisSøndag 7. juli var det møte om arbeiter for eventuelle krysningsvalper.Vi må
det med RAS (rasesepesifikk avlsstrateikke miste tid og moment nå, for noe må
gi). Alle var nok spente på å høre om
gjøres for å ta vare på
arbeidet med RAS. I
Alle som har lunde rasen!
stedet for en høring
blant medlemmene har
hunder og vil fortsette
styret valgt et åpent
avl må bare stå på. Det Som dere forstår,
medlemsmøte som
vil ta lang tid før vi har så har jeg og styret,
og andre tillitsvalgte i
høringsinstans, og dette
“nytt blod” å ta inn klubben, mye å holde
møtet var det naturlig å
i rasen, og vi må stå på med. Men vi trenger
avholde i tilknytning til
på for at vi skal ha en hjelp i det videre arbeiårets spesialutstilling.
RAS ble presentert i sin hunderase som vi kan ta det med RAS, for nå
helhet, og det p
 unktet
inn nytt blod i. skal en handlingsplan
utarbeides og da vil vi
som det var knyttet
mest spenning til, krysningsforsøket, fikk sette ned arbeidsgrupper på noen sentrale
tema. Dette skal jeg skrive om i neste
bred plass. Ikke alle tilhørerne var enig
LHN.
i krysningsforsøket i utgangspunktet,
og mange hadde nok forberedt kritiske
spørsmål. Men etter hvert som bakTil slutt må jeg bare si at gaven fra
grunn og plan for krysningsforsøket ble
Petter Nilsen og Doffen på 30 eksemgjennomgått, ble flere og flere klar over
plarer av Lundehundboken varmet mitt
at dette er et begrenset forsøk som skal
hjerte stort! Nå håper jeg vi kan bidra
gå helt på siden av den vanlige avlen på
til å høyne kunnskapen hos noen norske
lundehund, og det skal være under nøye veterinærer når det gjelder IL. Samtidig
kontroll. Alle som har lundehunder og
har vi fått testpinner for eggløsning fra
vil fortsette avl må bare stå på. Det vil ta Gunn Tove Ormset til utdeling blant de
lang tid før vi har “nytt blod” å ta inn i
av dere som har lyst til å prøve. Da får vi
rasen, og vi må stå på for at vi skal ha en også startet opp et initiativ for å få flere
hunderase som vi kan ta inn nytt blod i.
tisper i avl og håp om å nå vårt mål på
En egen arbeidsgruppe har fått i mandat
100 lundehundvalper i året. Jippi, nå er
å jobbe videre med dette prosjektet, den
det bare å kjøre på!
består av avlsrådet og Turid Helfjord fra
styret. I skrivende stund jobber vi med
Ha en fin høst, alle sammen.
brev til raseklubbene for islandshund,
av spesialpremier og premier for årets
hund.
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Fra redaksjonskomitéen
Hurra! Nå utgir vi Lundehund-nytt
i farger! Vi håper dere liker vårt nye
design. Vi fikk klarsignal fra styret på
siste styremøte, og har fått et godt tilbud
fra trykkeriet, så nå regner vi med at det
ihvertfall blir farger for framtia!
I dette nummeret av Lundehundnytt vil dere finne mye variert stoff.
Redaksjonen er glad for at vi har så
mange aktive medlemmer som sender oss
stoff til bladet.
Vi har fått spørsmål om skrifttyper,
layout etc, men vil gjerne ha det så enkelt
som mulig fra dere – det er innholdet
som teller.
En artikkel på ½ til en A4-side og 1 - 2
bilder fyller mye i bladet. Husk vi trykker
i A5-format Det hender at vi må redigere
ned tekstmengden. Da tar vi kontakt med
forfatteren med vårt redigeringsforslag.
Teksten trenger du ikke formatere på
noe vis. Send oss en standard Wordeller .txt-fil med standard skrifttyper,
skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1. Det
fungerer best for oss. Bilder kan gjerne
være kontrastfylte, skarpe med gode,

sterke farger og så høy oppløsning du
bare kan framskaffe. Men vi kan klare det
meste også her! Når du skriver artikkelen,
ikke legg bildene inn, men merk heller
hvor de skal plasseres i atikkelen.
Når dere så skal sende artikelen til
Lundehund-nytt, skriv den enten rett
inn i en ePost eller legg den ved en
forklarende ePost som vedlegg. Da er
det lett for oss å behandle teksten videre
i layout-programet vårt. Send tekst og
bilder hver for seg i egne filer.
For de mer teknisk orienterte:
Dersom du ønsker å kontrollere
formatering og layout selv, eksporterer du
filen din i PDF-format (Adobe Acrobat)
eller bildefil (.jpg-format). Vi må ofte
tilpasse størrelsen, så pass på at du ikke har
for liten skrift til format A5. Som oftest tar
vi kontakt med deg for å avklare layoutønsker.
Som dere ser har vi ikke store krav
til teknikk. Så fortsett å sende oss stoff
slik at vi kan å lage et godt blad for
lundehundfolket!

Julehilsen 2013
Vi minner om at julehilsner som skal
inn i Lundehund-nytt nr. 4 må være
redaksjonen i hende
innen 1. november!
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STOR GAVE FRA
PETTER NILSEN OG DOFFEN

Tekst: Rita H. Daverdin

I juni fikk klubbens styre en henvendelse fra Petter Nilsen (pappa’n til Doffen)
om at Doffen hadde vært veldig syk,
men han hadde fått fantastisk god hjelp
fra flere av klubbens medlemmer. Petter
fant fort ut at kunnskapen om IL hos den
lokale veterinæren ikke var særlig god,
og han var usikker på om behandlingen
Doffen fikk var adekvat. Petter er jo a ktiv
på Facebook, og det var naturlig for han å
skrive om Doffen og hans sykdom på der.
I løpet av kort tid fikk han masse svar på
sitt innlegg, og takket være disse svarene
som mange inneholdt gode råd for å få
Doffen frisk så gikk det bra med hunden.

For at gaven skal fordeles på en måte
som kommer flest lundehundeiere til
gode, så vil styret be fylkeskontaktene om
liste over veterinærer som de kjenner til i
sitt distrikt og som gjør en god jobb. Men
styret vil også høre fra andre som har en
lokal veterinær som er flink og som de
har tillit til. Dette kan du enklest gjøre
ved å sende epost til leder@lundehund.
no, eller brev til NLK v/leder Rita H.
Daverdin, Hyllanv. 2, 7517 Hell.

TUSEN TAKK TIL PETTER OG
DOFFEN FOR GAVEN!

Som takk til klubben, har Petter donert
30 eksemplarer av Lundehundboken
som skal fordeles m
 ellom veterinærer i
hele Norge. Dette er en fantastisk gave,
og det var knapt ett tørt øye da Petter
fortalte om gaven på festmiddagen i
forbindelse med spesialutstillingen i
Trøndelag i juli.
Styret er svært takknemlig for gaven,
for den passer så fint inn i vårt arbeid
med å styrke veterinærenes kompetanse
på IL hos lundehund. Styret har som
mål å lage en liste over veterinærer
som er interessert i lære mer om IL og
hvordan denne lidelsen skal behandles,
og utdeling av boken er et svært viktig
redskap for å øke kunnskapen.
8
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KALENDER 2014
Vil du sikre deg kalenderen for 2014?
Send forhåndsbestilling til
epost kalender@lundehund.no
innen 1. november.
Pris: 150,- + porto
Tilgjengelig fra Dogs4All

Tilbud fra Lundebua
Styret i Norsk Lundehund klubb har valgt å fortsette med tilbud
på noen av produktene som vi har i Lundebua:
	
  Rød	
  ryggsekk,	
  ekstra	
  god	
  kvalitet	
  

	
  vanlig	
  pris	
  kr.	
  900,-‐

	
  NÅ	
  kr.	
  700,-‐	
  

	
  Blå	
  ryggsekk,	
  

	
  vanlig	
  pris	
  kr.	
  600,-‐

	
  NÅ	
  kr.	
  400,-‐	
  

	
  T-‐skjorter	
  i	
  mange	
  spreke	
  farger	
  

	
  vanlig	
  pris	
  kr.	
  200,-‐

	
  NÅ	
  kr.	
  100,-‐	
  

	
  Termokrus	
  

	
  vanlig	
  pris	
  kr.	
  130,-‐

	
  NÅ	
  kr.	
  100,-‐	
  

	
  Tøymerke,	
  nytt

	
  vanlig	
  pris	
  kr.	
  50,-‐

	
  Porselenskrus	
  

	
  1	
  stk.	
  kr.	
  100,-‐

	
  Lundehundboka	
  

	
  1	
  stk.	
  kr.	
  399,-‐

	
  nå	
  kr.	
  40,-‐	
  
6	
  stk.	
  kr.	
  400,-‐	
  
	
  10	
  stk	
  solgt	
  under	
  ett	
  
kr.	
  300,-‐	
  pr	
  stk.	
  

For bestilling av varer, ta kontakt med
Karen Elise og Jon Dahlmo på mail lundebua@lundehund.no

Lundehund-nytt 3/2013
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Lundehunder født,
og hvor de dro
Lundehunder født, og hvor de dro
Tekst: Merete Evenseth

Tekst: Merete Evenseth

Den 29.8.2012 ble det født 2 valper hos Jostein Espelid, 5200 Os
Kullnr: 127643
Far: Alve Lovetann - NO33670/11
Mor: Paluna's Åsa Saradotter - NO42109/11
Rufus NO55775/12 H
Brutus NO55776/12 H

Hans 1.kull
Hennes 1.kull
5258 Blomsterdalen
6885 Årdalstangen

Den 6.12.2012 ble det født 4 valper hos Oddbjørg Bakk, 7200 Kyrksæterøra
Kullnr: 130590
Far: Alf-Busster - NO44861/10
Hans 1.kull
Mor Leinstadhågens Siri - 21224/05
Hennes 1.kull
Ask - NO31861/13 H
9600 Hammerfest
Loke - NO31862/13 H
6012 Ålesund
Odin - NO31863/13 H
1659 Torp
Dino - NO31864/13 H
7212 Korsvegen
Den 3.3.2013 ble det født 4 valper hos Gunn Blix Trøite, 4645 Nodeland
Kullnr: 132437
Far: Løvheims Oter - NO36665/10
Han er far til 10 valper
Mor: Hammarhöjdens Ting E Ling - SE47141/2010
Hennes 1.kull
Balder - NO37745/13 H
3630 Rødberg
Eros - NO37746/13 H
3510 Hønefoss
Lille Laila - NO37747/13 T
9910 Bjørnevatn
Luna - NO37748/13 T
4645 Nodeland
Den 18.4.2013 ble det født 3 valper hos Tove E. Strandmoe, 3233 Sandefjord
Kullnr: 133578
Far: Papilotta's Agaton - 11390/07
Han er far til 7 valper
Mor: Løvheims Natt - NO51538/09
Hun er mor til 6 valper
Syrinborgs Rally Per - NO41932/13 H
1734 Hafslundsøy
Syrinborgs Greta M - NO41933/13 T
3140 Nøtterøy
Syrinborgs Pat M - NO41934/13 T
3058 Solbergmoen
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Den 02.05.2013 ble det født 5 valper hos Eirik Anders Olsen, 8475 Straumsjøen
Kullnr: 134306
Far: Stein Lunde's Ginnar - LOLG/220/09
Hans 1. kull
Mor: Lhaxy's Runa - NO33346/12
Hennes 1.kull
Sarek - NO44313/13 H
9015 Tromsø
Gaino - NO44314/13 H
6060 Hareid
Luna - NO44315/13 T
4362 Vigrestad
Era - NO44316/13 T
6100 Volda
Freya Fra Veggemo - NO44317/13 T
L-6981 Rameldang. Luxembourg
Den 14.05.2013 ble det født 4 valper hos Unn Kristin Opheim, 7025 Trondheim
KULLNR.134362
Far: Lundesmias Odin - 05498/07
Hans 1.kull
Mor: Fnugg Av Vinterskogen - 01161/07
Hennes 1.kull
Theo - NO44491/13 H
4270 Åkrehamn
Eir - NO44492/13 T
7024 Trondheim
Jubi - NO44493/13 T
7025 Trondheim
Stella - NO44494/13 T
1540 Vestby
Den 20.05 2013 ble det født 3 valper hos Sigrid Solbjør/ Jan Tore Veland, 2223 Galterud
Kullnr: 134678
Far: Storm-Tyrasønn - 17562/06
Hans 1.kull
Mor: Tyra - NO34505/09
Hun er mor til 8 valper
Dunderdalens Iver - NO45612/13 H
1450 Nesoddtangen
Dunderdalens Isak - NO45613/13 H
3360 Geithus
Dunderdalens Ida - NO45614/13 T
2223 Galterud
Den 11.06.2013 ble det født 4 valper hos Tove-Ann Vatne Lillevik, 6156 Ørsta
Kullnr:	
  134618
Far: Lundetuvans Vikke Lodneperikum - SE58400/2011
Hans 1.kull
Mor: Leinstadhågens Zandra - 04556/08
Hun er mor til 7 valper
Santo - NO45374/13 H
Dk-8600 Silkeborg. Danmark
Loke - NO45375/13 H
4313 Sandnes
Dolg - NO45376/13 H
6156 Ørsta
Améliés Kelpie - NO45377/13 T
1970 Hemnes

Importerte hunder:
Den 20.02.2013 ble det født valper i Danmark hos Sonja Mikkelsen
Far: Stein Lunde`s Joker - DK16009/2012
Mor: Helager´s Opus - DK01904/2011
Son-Mik's Balder - DK03245/2013
9103 Kvaløya
Den 28.03. 2013 ble det født valper i Finland hos Nina Nikurautio.
Far: Mjøskastellets Ask - NO36729/11
Mor: Eriksro Ofeigstad Veiga - FIN28909/06
Unique Treasure Green Enerald - FI25921/13 H

0773 Oslo

Den 2.4.2013 ble det født valper I Sverige hos Barbro Gustavsson.
Far: Hammarhöjdens Xavi - SE58916/2011
Mor: Utsiraz Dodge Omni - S55049/2010
Lundeskogens Ole-Einar - SE26023/2013
2350 Nes På Hedmarken

Styret gratulerer oppdretterne og de nye eierne med herlige valper, som er med å
bringe kulturarven vår videre.
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Referat fra

Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb
Klett 5. juli 2013
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Spesialutstillingen 2013

Øysand Camping - Melhus
6. juli 2013

Bilder: Solveig B Steinnes

16
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Barn og Hund ble
dømt av Bård M.
Andersen. Mange
deltakere og dyktige
handlere!

BIR (t.h.): NT NORD UCH Mopsegårdens Gurine NO46319/09, 22/06/09, E: Evenseth,
Merete O: Løvlid Beate-Annette.
BIM (t.v.): N UCH Eriksro Trevliga Liam FIN39288/08, 06/05/08 E: Hjelme, Siv Kristin
Falch O: Rosenberg, Anneli. Dommer: Frank Christiansen.

BIR Valp (t.v.): Frontpage Golden Kello SE18921/2013, 27/01/13, E: Line Hauan, Terje
Hauan O: Olsson, Johanna/Olsson, Hanna.
BIM Valp (t.h.): Anna NO30192/13, 06/11/12, E: Seem, Trond Åge O: Helgesen, Frida
Fooses. Dommer: Frank Christiansen.
Lundehund-nytt 3/2013
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Resultater	
  fra	
  

NLHs	
  spesialutstilling,	
  Øysand,	
  6.	
  juli	
  2013	
  
	
  

4  -‐‑  6  Måneder      Hannhund  
5001	
  

Frontpage Golden Kello SE18921/2013, 27/01/13, rødbrun/hvit E: Line Hauan, Terje Hauan O:
Olsson, Johanna/Olsson, Hanna (Trodli-Skogen's Tjalve Runasønn - SE UCH Frontpage Cox
Pomona)(w)	
  
1-1, HP, BIR valp	
  

6  -‐‑  9  Måneder      Hannhund  
5002	
  

Dino NO31864/13, 06/12/12, E: Ingebrigsten, Maria O: Bakk, Oddbjørg, (Alf-Busster - Leinstadhågens
Siri)(w)
2	
  

5003	
  

Loke NO31862/13, 06/12/12, E: Holand, Mary Ann D O: Bakk, Oddbjørg, (Alf-Busster - Leinstadhågens
Siri)(w)	
  
1-2, HP	
  

4  -‐‑  6  Måneder      Tispe  
5004	
  

Luna NO37748/13, 03/03/13, E: Gunn Blix Trøite, Thor Johan Kolpus O: Trøite, Gunn Blix (N UCH
Løvheims Oter - Hammarhöjdens Ting E Ling)(w)
1-2, HP	
  

6  -‐‑  9  Måneder      Tispe  
5005	
  
	
  

Anna NO30192/13, 06/11/12, brun/hvit E: Seem, Trond Åge O: Helgesen, Frida Fooses (N UCH Eriksro
Trevliga Liam - Anja-Polly)(w)
1-1, HP, BIM valp	
  

Juniorklasse      Hannhund  
0001	
  

Værøy- Drotten Av Vollakloa NO53797/12, 25/09/12, E: Melum, Solvor O: Mæhlen Dagrunn (CS CH
JVV09 C' Cheveyo Lonewolf - N UCH Frontpage Arna Atladottir)(w)
Very good	
  

0002	
  

Løvheims Ullin NO40844/12, 19/04/12, E: Morlandstø, Morten O: Haugen Gerd (C'cayuga Lonewolf Løvheims Kveldrider)(w)
Very good, 3 konk	
  

0003	
  

Eriksro Sweet Sugar FI56545/12, 02/10/12, E: Rosenberg, Anneli O: Anneli Rosenberg (SE N FI UCH
BALTV-11 Lundetuvans Saxo Vassarve - Recknagel Ulriikemainhoof)(w)
Excellent, 1 konk, CK, BIM junior	
  

0004	
  

Paluna's Ymir Atlason NO55385/12, 578098100402124, 06/10/12, E: Loland, Oddvar O: Skjervik Liv (N
UCH Løvheims Oter - N UCH Paluna's Atla Troyadotter)(w)
Kan ikke premieres	
  

0005	
  

Paluna's Øygard Troyason NO40172/12, 578098100377242, 09/04/12, E: Gardsteig, Svanhild Rindhølen
O: Skjervik Liv (Mopsegårdens D Haakon - N UCH Trodli-Skogen's Troya Runadatter)(w)
Very good, 4 konk	
  

0006	
  

Odin NO32463/12, 18/01/12, rød/hvit E: Leistad, Geirr O: Lillevik, Tove-Ann Vatne (Løvheims Hler Leinstadhågens Zandra)(w)
Excellent, 2 konk	
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Unghund  Klasse      Hannhund  
0007	
  
	
  

Åpen  Klasse      Hannhund  
0008	
  

Lundetuvans Truls Krutbrenner S37798/2009, 06/05/09, brun m/hvite tegn E: Monkan, Arve O:
Ragnarsson, Maria (S UCH Två Kronors Berra - SE UCH Lundesmias Moa)(w)
Good	
  

0010	
  

Hudson Av Vinterskogen NO44949/11, 02/06/11, rød/hvit E: Nilsen, Petter O: Espelien Ingvild Svorkmo &
Maren Svorkmo (Frodo Av Vinterskogen - Ylva-Tyrasdatter)(w)
Ikke møtt	
  

0011	
  

Lundesmias Odin 05498/07, 26/01/07, brun/hvit E: Jasper De Mooij, Stefan De Graaf O: Dahlmo Karen E
Og Jon Arthur (NO UCH Ålvisheim's Hårek - Amor)(w)
Very good, 3 konk	
  

0012	
  

Leinstadhågens Dexter NO40674/10, 04/04/10, Rød/Hvit/Sort E: De Graaf, Stefan/De Mooij, Jasper, O:
Daverdin Rita Hartvigsen (N UCH Mikkel Rev Av Vinterskogen - Ålvisheim's Isrid Kongsmoster)(w)
Excellent, 1 konk, CK, cert, 3BHK	
  

0013	
  

Storm-Tyrasønn 17562/06, 21/07/06, Brun/Hvit E: Johansen, Turid O: Odd Reidar & Hanna Gautun (N UCH
Eriksro Lunde-Fenris - N UCH Tyra)(w)
Very good, 2 konk	
  

	
  

	
  

Stein Lunde's Joker DK16009/2012, 05/02/12, rødbrun m hv/s E: Christensen, Lis O: Stein Erik Greter
(Ulfrigga Lundes Loke - Int/VDH/Dt/L.Ch. Papilotta's Bris Vardatter)(w)
Excellent, 1 konk, CK, res-cert, 4BHK	
  

Championklasse      Hannhund  
0009	
  

Frost Av Vinterskogen NO46407/11, 20/05/11, Rød/ Hvit E: Hamre, Rachel Kristine O: Espelien Ingvild
Svorkmo & Maren Svorkmo (N UCH Eriksro Trevliga Liam - Edda Mikkelsdatter Av Vinterskogen)(w)
Excellent	
  

0014	
  

WJW-10 DK N UCH Lundetuvans Foss Svartkurle S41590/2009, 08/05/09, Brun M/Hvite Tegn E: Skjervik,
Liv O: Ragnarsson, Maria (Frodo Av Vinterskogen - NO SE UCH Lundetuvans Idun Rynkerose)(w)
Excellent	
  

0015	
  

N UCH Eriksro Pearl Pontiac FI43546/09, 15/06/09, Rødbrun M/Hvite Tegn E: Widding, Trygve Vidar O:
Rosenberg, Anneli, Finland (Cliffhanger Faust - Eriksro Magiska Mixa)(w)
Excellent	
  

0016	
  

N UCH Eriksro Trevliga Liam FIN39288/08, 06/05/08, Rødbrun M/Hvite Tegn E: Hjelme, Siv Kristin Falch
O: Rosenberg, Anneli (Cliffhanger Faust - Løvheims Hamingja)(w)
Excellent, 1 konk, CK, 1BHK, BIM
Kennel Boromirs VP til bästa hannhund
Marmels minnehund til beste utenlandskfødte hund bosatt i Norge
Zenia Langs vandrepremie til BIM-hund	
  

0017	
  

N UCH Løvheims Oter NO36665/10, 02/03/10, Rødbrun/Hvit E: Loland, Oddvar O: Haugen, Gerd (C'cayuga
Lonewolf - Løvheims Kveldrider)(w)
Very good	
  

0018	
  

N UCH Paluna's Dagr Troyason NO40373/10, 21/03/10, Rødbrun/Hvit E: Øberg, Hans Arvid O: Skjervik,
Liv (Eriksro Kökar-Sune - N UCH Trodli-Skogen's Troya Runadatter)(w)
Excellent, 3 konk, CK	
  

0019	
  

INT NORD FI UCH CW-11 Ålvisheim's Orvar- Odd Hedesson NO32537/09, 12/10/08, Rødbrun/Hvit E:
Hofstad Unni Og Eiliv O: Hofstad, Eiliv Og Unni (Soumalainen's Munin - INT NORD UCH Ålvisheim's Hede
Skjoldmøy)(w)
Excellent
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0020	
  

INT NORD DK UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11-12 Heike Av Vinterskogen 16220/06, 07/07/06, Rød/Hvit E:
Ormset, Gunn Tove O: Espelien Ingvild S/Jensen Turid (N UCH Eriksro Lunde-Fenris - Leika Av
Vinterskogen)(w)
Excellent, 2 konk, CK, 2BHK	
  

0021	
  

N UCH SE UCH NV-10 Navahoos Birk Yksander S18786/2009, 10/02/09, Rødbrun/Hvite Tegn E:
Johansen, Turid O: Blomkvist, Birgitta/Källströmer, Kristina, (S UCH Kveikja Emil-Vorbodi - Paluna's Launa
Geiradotter)(w)
Excellent, 4 konk, CK	
  

0022	
  

N UCH Afe Njord Skaldsson 06737/06, 26/02/06, Rødbrun/Hvit E: Østgaard, Mari O: Mæhlen, Dagrunn
(INT NORD UCH Ålvisheim's Illuge Skald - N UCH Frøy Av Vinterskogen)(w)
Excellent	
  

Veteranklasse      Hannhund  
0023	
  

INT NORD S LUX CH UCH KBHV-05 FINV-05 NV-06-09 SV-06 NVV-11 NVV-12 Maahornet's Annar
05049/02, 31/01/02, Brun M/Hvite Tegn E: Gibson, Roger Hugo Johansen O: Torsteinsen Anne-Lise Og
Roar (Loke - N UCH Maahornet's Tussa)(w)
Excellent, 1 konk, BIM veteran	
  

0024	
  

INT NORD UCH Ålvisheim's Illuge Skald 17721/03, 10/09/03, Rødbrun/Hvit E: Melum Solvor Og Andreas
O: Hofstad Eiliv Og Unni (INT NORD UCH NV-99 Paluna's Viljar - INT NORD UCH KBHV-09 Urda)(w)
Very good, 2 konk	
  

0025	
  

N UCH Lyrypa's Buster 10116/05, 23/04/05, Brun/Hvit/Sort E: Storli, Inger Marie Og Inge O: Storli Inger
Marie, Iren Og Unni (N SE UCH Asterix Av Åsen - N UCH Lyrypa's Bessi)(w)
Very good, 3 konk	
  

Juniorklasse      Tispe  
0026	
  

Løvheims Urd NO40846/12, 19/04/12, E: Strandmoe, Tove Elisabeth O: Haugen Gerd (C'cayuga Lonewolf Løvheims Kveldrider)(w)
Excellent, 4 konk	
  

0027	
  

Linesviken's Driva NO42654/12, 21/04/12, Rødbrun/ Hvit E: Inger Marie Storli, Iren Storli, Unni Storli O:
Våtvik Margit Lines/ Andreassen Bjørg Reidun/ Haustreis Janne Elin (Lhaxy's Bare Kaos - Lunnetösen
Bonzi)(w)
Excellent, 1 konk, CK, BIR junior	
  

0028	
  

Linesviken's Bera NO42652/12, 21/04/12, Rødbrun/ Hvit E: Inger Marie Storli, Iren Storli, Unni Storli O:
Våtvik Margit Lines/ Andreassen Bjørg Reidun/ Haustreis Janne Elin (Lhaxy's Bare Kaos - Lunnetösen
Bonzi)(w)
Excellent, 2 konk, CK	
  

0029	
  

Paluna's Øydis Centa Troyadotter NO40173/12, 09/04/12, E: Viken, Gro W O: Skjervik Livs
(Mopsegårdens D Haakon - N UCH Trodli-Skogen's Troya Runadatter)(w)
Ikke møtt	
  

0030	
  

Villja NO42878/12, 03/05/12, E: Bakk, Oddbjørg, 7200 Kyrksæterøra O: Bakk, Oddbjørg, 7200 Kyrksæterøra
(Ålvisheim's Mode Garm - Soumalainen's Ylva)(w)
Excellent, 3 konk, CK	
  

0031	
  

Vingheias Vendelin NO39044/12, 21/03/12, E: Steinnes, Solveig Bjørkenes O: Ormset Gunn Tove (N UCH
Eriksro Trevliga Liam - N UCH NV-11 Vingheias Saga)(w)
Excellent	
  

0032	
  

Værøy- Daga Av Vollakloa NO53798/12, 578098100404912, 25/09/12, E: Wagtskjold, Torbjørg O: Mæhlen
Dagrunn (CS CH JVV09 C' Cheveyo Lonewolf - N UCH Frontpage Arna Atladottir)(w)
Very good	
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0033	
  
	
  

	
  
	
  

Gåte Av Vinterskogen NO48603/12, 26/06/12, E: Ingvild Svorkmo Espelien, Maren Svorkmo Espelien,
Tangen O: Espelien Ingvild Svorkmo & Maren Svorkmo (Frodo Av Vinterskogen - Senja Av Vinterskogen)(w)
Very good	
  

Unghund  Klasse      Tispe  
0034	
  

Løvheims Trud NO34689/12, 20/01/12, Rød M/ Hvite Tegn E: Garcia, Alejandra O: Haugen Gerd (N UCH
SE UCH NV-10 Navahoos Birk Yksander - Løvheims Nanna)(w)
Excellent, 1 konk, CK	
  

0035	
  

Lyrypa's Flora NO55950/11, 21/10/11, Brun/ Hvit E: Inger Marie Storli, Inge Storli O: Storli Inger Marie, Iren
Og Unni (N UCH Lyrypa's Buster - N UCH Eriksro Magiska Moxy)(w)
Very good, 3 konk	
  

0036	
  

Fryd Fregna NO34426/12, 26/12/11, Rødbrun/ Hvit E: Rytter, Sigrun O: Øberg, Hans Arvid/ Rytter, Sigrun
(N UCH Paluna's Dagr Troyason - Driva Snæsdotter)(w)
Very good, 4 konk	
  

0037	
  

Ålvisheim's Siv Åsynje Livesdotter NO30431/12, 15/11/11, Rødbrun /Hvit E: Hofstad, Unni O: Hofstad
Eiliv Og Unni (N UCH Paluna's Dagr Troyason - INT NORD FI UCH AMSV-12 NV-09 Ålvisheim's Live
Hedesdotter)(w)
Ikke møtt	
  

0038	
  

Vingheias Irmelin NO54239/11, 14/09/11, Brun/ Hvit E: Gunn Tove Ormset, Siv Iren Otnes O: Ormset Gunn
Tove (Arcticridge Talk To The Paw - Vingheias Silje)(w)
Excellent, 2 konk, CK	
  

Åpen  Klasse      Tispe  
0039	
  

Recknagel Ulriikemainhoof FI20645/11, 30/01/11, Rödvit E: Rosenberg, Anneli O: Merja Mäkinen (EE FI
CH. JV-10 Goblin Flirtti-Vertti - FIN UCH JV-05 Recknagel Vitapavlis)(w)
Excellent, 4 konk, CK	
  

0040	
  

Soumalainen's Ylva 06677/07, 17/01/07, Rød/Hvit E: Bakk, Oddbjørg O: Suomalainen Line-Merethe Og Ilpo
(Skreppeng's Wirru - Frigg Av Vinterskogen)(w)
Very good	
  

0041	
  

Dykebo's Fossefall Irgis NO44345/10, 25/04/10, Rødbrun/Hvit E: Skrindo, Sverre O: Refvem, Kerstin
(WJW-10 DK N UCH Lundetuvans Foss Svartkurle - Paluna's Minnet Norgard Heradatter)(w)
Good	
  

0042	
  

NJV-11 Vingheias Villemo Sagadatter NO34588/11, 578098100340351, 16/01/11, Brun/Hvit E: Ormset
Gunn Tove/ Årvik Lena O: Ormset Gunn Tove (N UCH Eriksro Trevliga Liam - N UCH NV-11 Vingheias
Saga)(w)
Good	
  

0043	
  

Utsiraz Dodge Daytona SE55048/2010, 26/07/10, Bru/Vit E: Obitz, Cecilia O: Cecilia Odenfelt Obitz (SE
UCH Eriksro Prima Peter Pan - SE UCH Erle)(w)
Excellent, 2 konk, CK, res-cert, 4BTK	
  

0044	
  

Lundestugu's Linjadatter Alfa Frøya 14958/07, 03/06/07, Rødbrun/Hvit E: Evenseth, Merete O: Viken Gro
W (INT NORD UCH Ålvisheim's Illuge Skald - NORDV-06 Linja)(w)
Very good	
  

0045	
  

Lyrypa's Prinsesse Jette-Tiril 15423/07, 30/06/07, Brun/Hvit E: Seem, Trond Åge O: Storli Inger Marie, Iren
Og Unni (N SE UCH Asterix Av Åsen - N UCH Eriksro Magiska Moxy)(w)
Excellent, 3 konk, CK	
  

0046	
  

SE UCH Frontpage Rondane SE44717/2010, 26/05/10, E: Jonsson, Eva O: Johanna Olsson (Eriksro
Kökar-Sture - SE UCH Ålvisheim´s Lin Lykke Hedesdotter)(w)
Excellent, 1 konk, CK, cert, 3BTK	
  
Ny N UCH	
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0047	
  

Hammarhöjdens Ting E Ling SE47141/2010, 12/06/10, Rød/ Hvit E: Gunn Blix Trøite O: Krüger, Monika
Ölen (NORD UCH Tja-Tir's Viljar - SE- V-08 SE UCH Lhaxy's Olivia)(w)
Very good	
  

0048	
  

Leinstadhågens Teela 21225/05, 27/09/05, Rød/Hvit E: Monkan, Siri O: Daverdin Rita Hartvigsen (N UCH
Mikkel Rev Av Vinterskogen - Ålvisheim's Isrid Kongsmoster)(w)
Very good	
  

0049	
  

Lyrypa's Edvina NO45801/09, 15/05/09, Brun/Hvit E: Waldahl, Kari O: Storli Inger Marie, Iren Og Unni (N
SE UCH Asterix Av Åsen - N UCH Eriksro Magiska Moxy)(w)
Very good	
  

0050	
  

Løvheims O-Dis NO36668/10, 02/03/10, Rødbrun/Hvit E: Christensen, Lis O: Haugen, Gerd (C'cayuga
Lonewolf - Løvheims Kveldrider)(w)
Very good	
  

0067	
  

Lita Veronika Lernæs Odinsdatter 25070/08, 26/09/08, Rød/Hvit E: Selbekk, May Elisabeth Lernæs O:
Monkan, Arve (N UCH NV-08 Lundetuvans Odin Trollsnype - Lhaxy's Molly Deluxe)(w)
Very good	
  

Championklasse      Tispe  
0051	
  

N S UCH Recknagel Olgadanilova FIN59848/08, 25/10/08, Rød/Hvit E: Melum, Solvor O: Mäkinen, Merja
(INT FI LV RU EE BY UCH LVV09 Silversound's Napo-Leon - FIN UCH JV-05 Recknagel Vitapavlis)(w)
Excellent, CK	
  

0052	
  

S DK UCH SV-11 Lundetuvans Nanna Vårmarihand S37796/2009, 06/05/09, Brun M/Vita Tecken E:
Barbro Gustavsson O: Cecilia Obitz (S UCH Två Kronors Berra - Lundesmias Moa)
Excellent, 4 konk, CK	
  

0053	
  

N SE UCH NORDV-10 NORDJV-10 NV-12 SEV-12 Lyrypa's Topsy NO36912/10, 23/02/10, Brun/Hvit E:
Storli, Iren, Unni Og Inger Marie O: Storli Inger Marie, Iren Og Unni (N UCH Lyrypa's Buster - N UCH Eriksro
Magiska Moxy)(w)
Very good	
  

0054	
  

N UCH Frontpage Arna Atladottir S62873/2007, 10/09/07, Rød/Hvit E: Mæhlen, Dagrunn O: Olsson,
Johanna (Aspheims Trollunge - Atla Skaldsdottir)(w)
Very good	
  

0055	
  

INT NORD FI UCH AMSV-12 NV-09 CW-11 Ålvisheim's Live Hedesdotter 04483/07, 19/12/06,
Rødbrun/Hvit E: Hofstad Unni Og Eiliv O: Hofstad Eiliv Og Unni (N UCH Svix Av Vinterskogen - INT NORD
UCH Ålvisheim's Hede Skjoldmøy)(w)
Very good	
  

0056	
  

N UCH Trodli-Skogen's Troya Runadatter 23618/08, 19/09/08, Rødbrun/Hvit E: Skjervik, Liv O: Olsen,
Torild (N UCH NV-00-07 Rimfakse - N SE DK UCH NV-07 Paluna's Runa)(w)
Very good	
  

0057	
  

NV-10 SE N UCH Lundefoxen's Ariel NO35681/09, 12/02/09, Brun/Hvit E: Selbekk, May Elisabeth Lernæs
O: Selbekk, May Elisabeth Lernæs (Frodo Av Vinterskogen - N S UCH NV-08 Leinstadhågens Mille
Lernæs)(w)
Excellent, CK	
  

0058	
  

N UCH Paluna's Atla Troyadotter NO30013/11, 13/12/10, Rødbrun/Hvit E: Skjervik, Liv O: Skjervik, Liv
(WJW-10 DK N UCH Lundetuvans Foss Svartkurle - N UCH Trodli-Skogen's Troya Runadatter)(w)
Excellent	
  

0059	
  

NORDV-12 Arla Tiriltunge NO33673/11, 11/01/11, Rød Brun Hvit E: Haugen, Gerd O: Iversen, Dagfinn
(Frost-Bjørn Av Vinterskogen - Løvheims Lille Panda)(w)
Excellent, 3 konk, CK	
  

0060	
  

N UCH Ålvisheim's Nauma Livesdotter 27648/08, 29/09/08, Rød/Hvit E: Skarkerud, Ida O: Hofstad Eiliv
Og Unni (N L UCH Paluna's Mime Herason - INT NORD FI UCH AMSV-12 NV-09 Ålvisheim's Live
Hedesdotter)(w)
Very good	
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0061	
  

N S UCH NV-08 Leinstadhågens Mille Lernæs 02692/07, 16/11/06, Rød/Hvit E: Selbekk, May Elisabeth
Lernæs O: Daverdin Rita Hartvigsenl (N UCH Eriksro Lunde-Fenris - Ålvisheim's Isrid Kongsmoster)(w)
Excellent	
  

0062	
  

DKCH KLCH Heldager's Nanna DK12403/2006, 23/06/06, Rødbrun/Hvit E: Christensen, Lis O: Estrid
Heldager (DHCH,KLBCH,DKKV06 Løvheims Forseti - Heldager's Liv)(w)
Very good	
  

0063	
  

N UCH Beyla Arnadottir Av Vollakloa NO50834/09, 30/06/09, Rød/Hvit E: Mæhlen, Dagrunn O: Mæhlen
Dagrunn (N UCH NV-08 Lundetuvans Odin Trollsnype - N UCH Frontpage Arna Atladottir)(w)
Excellent, 2 konk, CK, 2BTK	
  

0064	
  

CIB FIN SE LT CH. BALTW-11 Eriksro Stojiga Sandy FIN24760/08, 15/05/08, Sobel M Vita Tecken E:
Rosenberg, Anneli O: Rosenberg Anneli (Cliffhanger Faust - FI SE NO CH. Eriksro Hemliga Eva)(w)
Very good	
  

0065	
  

N UCH NV-11 Vingheias Saga NO34888/09, 10/02/09, Brun/Hvit E: Ormset, Gunn Tove O: Ormset, Gunn
Tove (INT NORD DK UCH ESTJW-07 WW-08 Heike Av Vinterskogen - NORD EST UCH NVV-12
Lundekloens Vinga)(w)
Excellent	
  

0066	
  

S DK UCH Utsiraz Dodge Omni SE55049/2010, 26/07/10, Brun M/Vita Tecken E: Barbro Gustavsson O:
Obitz, Cecilia (SE UCH Eriksro Prima Peter Pan - SE UCH Erle)
Excellent	
  

0068	
  

FI SE NO CH. Eriksro Hemliga Eva FIN17553/06, 25/12/05, Rödvit E: Rosenberg, Anneli O: Anneli
Rosenberg, (INT NORD EST DK UCH JWW-03 Trofast Av Vinterskogen - Mountjoy Ultra Eriksro)(w)
Excellent	
  

0069	
  

INT NORD UCH Mopsegårdens Gurine NO46319/09, 22/06/09, Rød/Hvit E: Evenseth, Merete O: Løvlid
Beate-Annette (N UCH NV-08 Lundetuvans Odin Trollsnype - N UCH Edda Av Vinterskogen)(w)
Excellent, 1 konk, CK, 1BTK, BIR
Eleanore Christies minnepremie til BIR
Labbepokalen	
  

Veteranklasse      Tispe  
0070	
  

INT N DK LUX UCH NV-06 WW-10 Paluna's Sara Heradatter 23333/03, 10/11/03, Rødbrun/Hvit E: Skjervik
Liv Og Einar O: Skjervik Liv (N UCH NV-05 Dykebo's Miklagard - INT NORD UCH Linesviken's Hera)(w)
Excellent	
  

0071	
  

NORDV-06 Linja 16578/04, 09/07/04, Rødbrun/Hvit E: Viken, Gro W, Baksidevegen 320, 2647 Sør-Fron O:
Rogn, Knut, 2973 Ryfoss (Santo - Kaisa)(w)
Excellent, 4 konk	
  

0072	
  

N UCH Eriksro Magiska Moxy FIN47118/04, 13/10/04, Brun/Hvit E: Storli, Unni Og Iren, O: Rosenberg,
Anneli (Cliffhanger Daniel - INT NORD UCH SE V-07 Silversounds Ella-Cinderella)(w)
Excellent, 1 konk, CK	
  
BIR veteran	
  
Kongeskarven, vandrepremie til BIR veteran	
  

0073	
  

NORD EST UCH NVV-12 Lundekloens Vinga 04746/04, 28/02/04, Brun/Hvit E: Ormset, Gunn Tove , O:
Olsen Astrid (S UCH Linesviken's Ving-Tor - N UCH Frigg)(w)
Excellent, 3 konk, CK	
  

0074	
  

NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn S66522/2004, 22/08/03, brun/hvit E: Ormset, Gunn Tove O :Rosenberg,
Anneli (JVV-03 Trofast Av Vinterskogen - Sweet Lady Luci)(w)
Excellent, 2 konk, CK	
  

0075	
  

N UCH Navahoos Geira Glittre S55332/2002, 14/09/02, brun/hvit E: Hauge, Tone Elinor/Grell, Dan, O:
Blomkvist, Birgitta (N S UCH Lyrypa's Bob-Tjalve - SUCH Bella)
Excellent	
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AVLSKLASSE  
0076 	
  

N UCH Eriksro Magiska Moxy FIN47118/04, 985120022437170, 13/10/04, brun/hvit E: Storli, Unni Og Iren,
Hareveien 3, 7391 Rennebu O: Häggblom, Anneli, Finland (Cliffhanger Daniel - INT NORD UCH SE V-07
Silversounds Ella-Cinderella)(w)
Ikke møtt	
  

0077	
  

N UCH Trodli-Skogen's Troya Runadatter 23618/08, 19/09/08, rødbrun/hvit E: Skjervik, Liv, Sygnaveien
16, 4308 Sandnes O: Olsen, Torild, 4333 Oltedal (N UCH NV-00-07 Rimfakse - N SE DK UCH NV-07
Paluna's Runa)(w)
Ikke møtt	
  

	
  

OPPDRETTERKLASSE  
0078	
  

Av Vinterskogen, Ingvild Svorkmo Espelien, Maren Svorkmo Espelien
Ikke møtt	
  

0079	
  

Lyrypa's, Storli Inger Marie, Iren Og Unni
Ikke møtt	
  

0080	
  

Løvheim, Haugen, Gerd
Ikke møtt	
  

0081	
  

Ålvisheim's, Hofstad Unni
Ikke møtt	
  

0082	
  

Paluna's, Skjervik Liv Og Einar
HP 2	
  

0083	
  

Vingheia, Ormset, Gunn Tove
Ikke møtt	
  

0084	
  

Vollakloa, Mæhlen, Dagrunn
Ikke møtt	
  

0085	
  

Eriksro, Rosenberg, Anneli
HP BIR oppdrett
Kennel Enerhaugens vandrepremie til beste oppdrettergruppe	
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Vinnere	
  av	
  	
  

VANDREPOKALER	
  OG	
  TROFEER	
  
	
  
	
  

	
  

VANDREPRIS  TIL  BESTE  VALP  
Frontpage  Golden  Kello  -‐‑  Line  og  Terje  Hauan  
    
KENNEL  LINESVIKEN’S  VANDREPREMIE  TIL  OPPDRETTER  AV  BESTE  VALP  
Johanna  Olsson,  oppdretter  av  Frontpage  Golden  Kello  
    
VANDRINGSPRIS  TIL  BESTE  HANNHUND  
Eriksro  Trevliga  Liam  -‐‑  Siv  Kristin  Falch  Hjelme  
    
KENNEL  ENERHAUGENS  VANDREPREMIE  TIL  BESTE  OPPDRETTERGRUPPE  
Kennel  Eriksro  -‐‑  Anneli  Rosenberg  
    
MÅSTADPOKALEN  
Frontpage  Arna  Atladottir  m/Beyla  Arnadottir  Av  Vollakloa  -‐‑  Dagrunn  Mæhlen  
    
MARMELS  MINNEHUND,  VANDREPREMIE  TIL  BESTE  IMPORTERTE  HUND    
BOSATT  I  NORGE  
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ARBEIDET MED RAS OG KONSEKVENSENE
AV DET RULLER VIDERE
Av Turid Helfjord

S

om tidligere bekjentgjort ble det
avholdt et medlemsmøte med åpen
høring i forbindelse med årsmøtet og
Spesialen i sommer. Medlemsmøtet var
på Klett søndag den 7. juli. Der var ca 50
medlemmer fra inn- og utland møtt fram
og de fikk en grundig gjennomgang av
det som til da var klart i forbindelse med
utformingen av RAS fra Ingvild Espelien,
Hanna Gautun og Turid Helfjord. Disse
tre, samt resten av avlsrådet, utgjør den
gruppa som utarbeider utkastet til RAS

for styret. Etter medlemsmøtet har det
vært åpent for innspill når det gjelder
RAS fra medlemmene. Fristen for innspill
er satt til 8. september. Pr dags dato (3.
september) er det bare kommet noen få
innspill. RAS-gruppa og styret anser seg
da fri til å arbeide videre i den retningen
som ble skissert på medlemsmøtet og
som også er bekjentgjort på hjemmesiden
og klubbens facebookside.
I forbindelse med høstens første styre

Fra presentasjonen av utkastet til RAS på medlemsmøtet på Klett. Bak fra venstre
Hanna Gautun, sittende forran Turid Helfjord og Ingvild Espelien
26
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Mandat for Arbeidsgruppe for kryssingsprosjektet
Styret i Norsk Lundehund Klubb (NLK) har oppnevnt en Arbeidsgruppe for
planlegging og gjennomføring av et prosjekt for å øke den genetiske variasjonen
til norsk lundehund (NL) ved kryssing med en eller flere raser. Arbeidsgruppen
består av avlsrådet samt en representant fra styret.
•

Styret har ansvar for innledende formell kontakt med NKK og andre
samarbeidende klubber. Arbeidsgruppen gis fullmakt til å forvalte
videre kontakt med samarbeidspartene i henhold til avtale med styret.

•

Arbeidsgruppen gis ansvar for å sette opp en plan for å øke den
genetiske variasjonen til NL i samarbeid med NordGen, Norsk Gen
ressurssenter og andre aktører de finner formålstjenlig.

•

Arbeidsgruppen gis ansvar for gjennomføring av planen i samarbeid
med NordGen, Norsk Genressurssenter og andre aktører de finner
formålstjenlig.

•

Styret vedtar i samarbeid med Arbeidsgruppen formelle retningslinjer
for fremtidige kryssingshunder. Retningslinjene skal omfatte eierskap,
kjøpsavtale, forpliktelser og rettigheter og økonomisk ansvar, herunder
kostnader forbundet med testing, visning av valper, avl etc.

•

Arbeidsgruppen rapporterer til styret minimum 2 ganger årlig hvorav
1 gang til årsrapporten for klubben og en gang i form av et felles møte
med styret.

møte den 21. august ble det vedtatt et
mandat for den gruppa som skal arbeide
videre med den tyngste konsekvensen
av RAS, nemlig krysningsprosjektet.
Styret fant det gunstig at de som arbeider
med RAS også er de som skal være med
i denne gruppa, nemlig avlsrådet og en
representant for styret, for tiden er undertegnede, Turid Helfjord, med fra styret.
Vi føler at vi ikke har noen tid å miste
når det gjelder å få satt krysningsprosjektet ut i livet fordi det uansett vil ta mange
år før vi eventuelt får hunder fra prosjektet å ta inn i lundehundavlen.

I praksis tilsier mandatet at styret har
det overordna ansvaret når det gjelder
formelle kontakter med samarbeidspartnere og forvaltningen av de valpene som
blir født inn i prosjektet, mens arbeidsgruppa skal drive det praktiske arbeidet.
Vi går en svært spennende tid i møte og
oppfordrer, som alltid, alle som har tisper
om å stå på og få fram så mange lundehund valper som mulig, dog i henhold
til NKK’s etiske retningslinjer for avl. Vi
trenger alle og mange valper, hele tiden.
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Nytt fra avlsrådet
Tekst: Ingvild Espelien

Avlsrådet har jobbet mye med RAS denne
våren og sommeren. Det var også RAS
som var tema på avlsrådsmøtet som vi
hadde i mai på Stjørdal. I forbindelse med
RAS har vi samlet inn helseinformasjon
om lundehunden, og det er først og
fremst hundens helse og velferd, samt
utfordringer omkring valpetallet som har
hatt fokus.
Avføringsprøver
I forbindelse med spesialutstillingen
i juli, startet Claudia Melis og
hennes kollegaer på Universitetet
i Trondheim (NTNU) et ganske
spesielt prosjekt. Planen er å sam
arbeide med en forskergruppe på
University of Berkely, California,
for å undersøke om det er en
sammenheng mellom såkalt IBD
(Inflammatory bowel disease) og
forekomst av IL. Det er flere som
har merket seg at IL kan opptre
hos flere hunder som bor i s amme
hus samtidig. Derfor har noen
kommentert at det virker ”smittsomt”. IL er ikke smittsomt i seg
selv, men det er ikke umulig at
bakterier som florerer i tarmene
hos en hund som er syk, smitter til
28

andre hunder, til tross for vårt strev med
å holde det reint rundt den syke hunden.
Kanskje kan vi gjennom denne undersøkelsen få svar på spørsmål rundt dette.
Prøver av hundenes avføring brukes i
undersøkelsen.
Frivillig arbeid
Claudia har søkt om forskningsmidler til
undersøkelsen, men foreløpig har hun

Claudia skriver:
”Vi vil gjerne takke alle som deltok og
hjalp med å samle DNA prøver og bæsje
prøver på Lundehund spesialutstilling i
juli 2013. Til sammen ble det omtrent 60
prøver. Vi har nå testet 4 svabber og de
hadde godt nok DNA for å kjøre de detaljerte analysene som trengs for studiet
(GWAS, Genome wide association study).
Bæsje prøvene ble sendt til UC Berkeley
og vi håper å få noe foreløpige resultatene snart. Vi vil gjerne be alle som deltok
i å ta kontakt med Claudia Melis (epost:
cozyredwolf@hotmail.com, tel: 93859351)
hvis hunden deres skulle bli syk i framtiden, så at vi kan ta en ny bæsjeprøve.   
Takk igjen til alle for støtten.”
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ikke fått svar på søknaden, så forskerne
har til nå stilt opp frivillig for oss. Det er
flott gjort! Claudia har jo selv lundehund
og er med i Lundehundklubben, men de
andre forskerne som brukte tiden sin på å
samle inn avføringsprøver under spesialutstilling gjorde det altså bare for å hjelpe
til! Selv en ihuga lundehundentusiast blir
svært imponert over folk som aldeles frivillig tilbringer lørdag og søndag med å
samle bæsj fra andres hunder!
Under spesialutstillingen hadde vi
også besøk av Torsten Nygaard fra NordGen som ville lære lundehunden bedre
å kjenne i forbindelse med at han skal
hjelpe oss i arbeidet med RAS. Torsten
har ikke selv hund, men så ut til å finne
våre små firbente venner både inter
ressante og sjarmerende. Han var også

med på NKK utstillingen dagen etter,
tror nok han ble ganske overveldet over
utstillingen på Leangen der ringene stod
tett i tett, fullstappet med hunder.
Vi hadde også besøk av Hans-Åke
Sperne, dommer med mye erfaring fra
de Nordiske spisshundene. Han er svært
interessert i lundehunden, og synes
vårt arbeid med RAS er interessant og
spennende. Han er selv oppdretter av
Islandshund.
Det er mange gode krefter som arbeider
for lundehunden for tiden – det er veldig
hyggelig og inspirerende for oss i lundehundklubben!
For avlsrådet:   Ingvild Espelien
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Fargene som forsvant
Tekst Solveig B. Steinnes,
bilder og kilder Ingvild Svorkmo Espelien
Dessverre er de fleste av disse fargene
gått tapt, men vi har noen bilder som
kan fortelle oss hvordan disse hundene
så ut. De var ikke bare heldekket med
farge, slik våre lundehunder stort sett er
i dag. De forekom både som helt hvite
hunder med avtegn bare på hodet, og
som hunder med overveiende hvit kropp,
men med flekker på ryggen. Noen hadde farget bakkropp, med hvit forkropp,
men med farge på hodet. Den svarte var
ikke helt svart. I dag ville vi kalt den for
tricolor, siden den, i likhet med svarte
sheltier og collier hadde en kant med tanfargede avtegn mellom det hvite og det
svarte. Mange av dem hadde også den
hvite halsringen , det hvite brystet og de
hvite labbene som kjennetegner tricoloren
av disse rasene. I Lundehundboka finnes
Men det er bare etter krigen, og etter
en fortelling av en mann ved navn Tom
valpesykens herjinger at lundehunden
Skaar, som v
 okste opp på Røst. Under
har fått sin «uniform».
krigen
var
han
og familien på Værøy, og
I tidligere tider, både fra de tidligderfra fikk de med seg en renraset lunste nedtegnelsene om rasen, og i nyere
dehund da de siden dro tilbake til Røst.
tid, da rasen første gang fikk sin rase
Denne hunden, Pus, var grå og hvit. Sebeskrivelse i 1943, er lundehunden
beskrevet med flere variasjoner i fargene. nere fikk de en sort og hvit lundehund,
I rasestandarden som ble vedtatt da rasen med hvit T i brystet. Den fikk navnet
Turi.
ble godkjent av Norsk Kennel klubb i
Sammen med de andre fargene gikk
1943, heter det om Farven: Mangfarget,
en
stor
del av den genetiske variasjonen
svart, grå eller brun i forskjellige nuanser,
hos lundehunden tapt. Våre hunder i
med hvite tegninger.
dag stammer alle fra noen få individer

Vi som har lundehund
i dag kjenner hunden
som en gylden liten hund
med hvite avtegn på
hode, labber og hale, med
eller uten hvit halsring,
og med en tydelig maske i
ansiktet.
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som overlevde valpesyken på 60-tallet.
Før andre verdenskrig var det avlet
mer enn 60 valper i Oslo, og i 1940 var
det omkring 50 hunder på Måstad. Da
valpesyken hadde herjet fra seg, var
så godt som alle lundehundene i Oslo-
området døde, selv om Ask døde i 1945,
og Urd i 1947, begge uten å gi avkom etter krigen. På Værøy var det også ytterst
få hunder tilbake, vi har dokumentasjon

Her viser datteren til Eleanor og Johan K Christie fram en gruppe lunde
hunder. Ask står med bredsiden til,
med den karakteristiske hvite flekken
på siden. Han var rød og hvit, som
dagens lundehunder, og innenfor samme vekt som våre hunder. Det vet vi
fordi han ble sendt til Bergen museum

på at de to kullsøsknene Otter og Lunda,
valper fra Ask og Urd, ble sendt til Værøy
og overlevde der - de ble foreldre til den
nye stammen av hunder som vokste fram
på Måstad på 40- og 50 tallet, fram til
neste sammenbrudd for rasen i 1960. Det
har sannsynligvis vært flere lundehunder
på Måstad i denne perioden - selv om de
ikke alltid var renavlede. Det står mer om
dette i Lundehundboka.

etter sin død i 1945, 7 år gammel. Hans
skjelett er fortsatt der, og er avbildet
i Lundehundboka. Bak Ask står Urd
og Hild. Særlig Urd var viktig og ligger, som Ask, bak alle dagens hunder.
bakerst ser vi to blandinger med lundehund, den ene sitter gjenstridig på
baken… Bildet er tatt i 1939.

Lundehund-nytt 3/2013

31

Dette er ett av valpekullene ved
kennel Luxor. Luxor var kennelen
til familien Christie. Den var aktiv
fram til 2. verdenskrig. Familien drev
oppdrett av engelsk setter og lundehund. På bildet ser vi et lundehundkull på fire flotte valper. Tre av dem er
hvite med røde tegninger. De ble kalt
hvite lundehunder på 70-tallet. Legg
merke til at en av de hvite valpene har
mørk maske, så mørk maske ser vi vel

32

kanskje ikke i dag? Ytterst til venstre
i bildet sitter en valp som er hvit og
svart, som de sa. Vi ville kalle denne
fargen tricolor fordi valpen har tydelige
“tan” tegninger over øynene og langs
kantene av de hvite avtegnene. Disse
fargevariantene er helt borte - akkurat
som valpene på bildet, døde fargene
ut da valpesyken kom under krigen og
nær ved utryddet lundehunden.
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EGGLØSNINGSTEST
Tekst: Rita H. Daverdin

I et Lundehundnytt i 2012 skrev Anneli Rosenberg en lengre artikkel om bruk
av ovulasjonstester for tisper. Mange har
bare en lundehund, og hvis man har bare
en tispe og ikke har mye erfaring med å
se hvor tispa er i løpetiden (for ikke å si
“se om tispa har løpetid”) så kan enkle
testpinner være en stor hjelp. Slike testpinner (kalles ovulations pads) kan man
nå få kjøpt hos ulike produsenter i utlandet, de er enkle å bruke og koster svært
lite sammenlignet med en eggløsningstest hos veterinæren. Det er også slik
at mange lundehundeiere ikke bor i
nærheten av en smådyrklinikk, slik at det
er nesten umulig å få sjekket om tispa har
løpetid og hvor den er i løpetiden.
Norsk Lundehund Klubb har fått 100
slike testpinner fra Gunn Tove Ormset, og det er vi veldig glade for! Disse
pinnene skal foredeles til de som ønsker
å prøve. Vi vil oppfordre alle til å se
nærmere på Anneli sin artikkel, og vurdere om dette kan være en liten dytt slik
at man kanskje prøver å få til et kull med
valper på tispa man har.

Det er også enkelt å bestille slike
pinner selv, det kan man gjøre ved å
skrive til firmaet Ovulation Pads som er
hjemmehørende i Storbritannia. Hjemmeside: www.ovulationpads.info. Epost:
kchamb8122@aol.com. 50 testpinner koster 40 pund (ca 400,- kr), og da har man
lenge.
Har du lyst til å teste ut dette så ta
kontakt med leder i klubben på epost
leder@lundehund.no. Det er viktig at
man følger bruksanvisningen nøye så vi
vil prøve å lage en enkel oversettelse av
bruksanvisningen som vi legger ved testpinnene. Man skal også være klar over at
prøvene kan gi unøyaktige svar, men det
skader ikke å prøve.
TUSEN TAKK TIL GUNN TOVE FOR
GAVEN OG ET FLOTT INITIATIV FOR
BIDRA TIL Å NÅ KLUBBENS MÅL OM
100 VALPER I ÅRET.
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På vegne av styret,
Rita H. Daverdin
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Lundehunder til nytte og glede:

Eggsanking på Tromsø lufthavn
Tekst: Jon Wagtskjold med bidrag fra Merete Evenseth, NRK.no og fotograf Jorunn
Amundsen
Det startet med en Facebookmelding til Norsk Lundehund Klubb i begynnelsen av
juni:
Gaute Solbakken
Hei lundehund er kjent for sine klatre ferdigheter i fuglefjell på eggsanking.
Er det noe som praktiseres nå til dags?
Jobber på Tromsø flyplass og har et område utfor gjære til selve rullebanen hvor ca 60 hekkende
fiskemåser hekker. Denne hekkeplassen er for nært flyplassen.
Er interessert i og komme i kontakt med noen som kanskje trener eller ønsker og trene på den slags
egg apport.
Trur du noen i området driver med den slags? Eller har du forslag?
Alt av hele egg sendes inn til forskning.

Det var helt tydelig at man i Avinor Tromsø hadde fått en lys idè: hva med profe
sjonell hjelp fra noen med lang erfaring – Lundehunder! Meldingen ble fanget opp
av klubben og dagen etter svarte Ingvild Espelien på vegne av NLK:
Norsk Lundehund Klubb
Lundehunden henter levende lundefugl i lundeur, den ble ikke brukt som eggsanker. Men det er
rett at lundehunden har et særskilt talent for å plukke egg, og bære dem hele fram til eieren - fordi lundehunden har veldig god kontroll med bittet. Det var nødvendig ettersom skade på lundefuglen ved fangst ville gjøre det vanskelig å ta vare på duna. Dersom eggsankingen din er godkjent
av myndighetene, ser jeg ikke noe galt i år bruke lundehund i arbeidet, men jeg kjenner ingen som
har trent hundene sine til den slags arbeid. Du kan gå inn på lundehundklubbens hjemmeside og
finne fram til lokale kontaktpersoner for å få vite mer.

Dette tente tydeligvis folkene hos Avinor, Gaute tok kontakt med lokale krefter anført
av Merete Evenseth, og oppdraget ble avtalt dem imellom:
Gaute Solbakken
Hei takk for svaret.
Ja Avinor har tillatelse til felling og eggsanking året rundt og særskilt tillatelse på diverse rødlista
fugler på avinors eiendom. Fugler nær en rullebane sikkerhetsmessig ikke ønskelig og vi jobber
hele tiden med skremming, uro og eggplukking for og få fuglene til og mistrives og flytte seg
lenger vekk. Som fugleansvarlig leter jeg stadig etter nye metoder og samarbeid med noen med
lundehund hørtes ut som en god plan hvor begge parter får noe positivt uta av det.
Fikk svar fra 1 interessert med 2 lundehunden i nærområdet som var interessert i og prøve.
Gleder meg til og se om vi kan få til noe.
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Emil leverer egg til Rita Sylvi Pedersen

Såkalte birdstrikes er den største faren
for flytrafikken etter terror. På Langnes
Lufthavn i Tromsø er tre lundehunder
nå satt i arbeid for å samle inn egg for
å få ned bestanden som hekker i området. Birdstrike er rett og slett når fugler
kolliderer med et fly, og driftssjef for
Avinor i Tromsø, Svein-Idar Henriksen,
er storfornøyd med metoden for å sikre
flyplassen.
Hundene løper rundt i flyplassområdet,
søker etter egg og bærer dem forsiktig i

munnen bort til eieren hvor de får skryt
og kos. Det er lek og trening for hundene.
Samtidig sparer det flyplassen for mye
tid, arbeid, og ikke minst, potensielle
ulykker, ved å unngå at man får mange
kollisjoner mellom fly og fugl.
Driftssjef Henriksen er storfornøyd
med metoden for å sikre flyplassen. –
Dette har vært en suksess fra første stund,
og en flott måte å forbedre flysikkerhet på
Langnes på, sier han.
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NRK fanget
opp historien
og innslaget
ble sendt
samme kveld
på riksnivå.
Merete
Evenseth
sammen med
Svein-Idar
Henriksen
fra Avinor
(t.h.) og NRK
teamet til
venstre.
Foto: NRK

– Jeg tror hundene
koser seg med
dette. De får brukt
både kroppen og
hodet og sitter i
bilen etterpå og
gliser, sier Merete
Evenseth, som er
ute med lunde
hundene sine,
Frøya og Gurine.
På en times tid
har trioen Gurine,
Frøya, og Emil
samlet inn 69 egg.
Foto: Jorunn
Amundsen
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– Dette er mye mer effektivt enn at vi
sender mannskapet ut, sier Henriksen.
– Da vi sendte ut to mann, fant de 12
egg på to timer. Med mennesker blir
måsen aggressiv og det blir mye måseskit
og aggressiv oppførsel. Når hundene er
ute holder fuglene seg unna.
- På fem ettermiddager fant vi tilsammen 548 egg. Nå går vi inn i den verste
måsesesongen og disse hundene hjelper
oss veldig.
I fjor måtte vi skyte 212 måser og vi
tror tallet blir veldig annerledes i år. Vi
vil gjerne bruke disse lundehundene ofte
framover. De gamle metodene er tydeligvis de beste, sier han.
- Første dagen ble fangsten 112 egg:
fiskemåse, tjeld, ærfugl og terne var de
sortene vi fant egg
fra, sier Merete.
- Avinor samarbeider med Universitetet i Tromsø,
og alle eggene ble
fraktet til Trømsø
museum for
forskning. Vi måtte
legge eggene som
hørte til hvert reir i
en plastpose, slik at
museet viste hvor
mange egg som lå i
hvert reir.
Tiltaket kan bare
beskrives som en
gedigen suksesshistorie – både
for Avinor og for
Norsk Lundehund:

hundene (og hundeførerne) reduserte
eggbestanden kraftig på meget kort tid,
Avinor oppnådde formålet med opp
draget og fikk god omtale i media på
veien, mens Norsk Lundehund fikk bevist at
den aldeles ikke har gått ut på dato som nyttehund. Eggsankerne i Tromsø ble omtalt
både på lokalt og nasjonalt TV og i en
rekke fagblader. Det var en flott markering av hva vi er gode for!

- og på veien har vi alle fått et
veldig godt svar på spørsmålet
«- men hva bruker du Lundehunden din til, da?»!
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Frøya sleiker på dagens fangst.
Foto: Merete Evenseth
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Lillelunden
Tekst og bilde. Elin M. Hovde

Kryssord	
  3/13
Slik	
  løser	
  du	
  kryssordet:
Fyll	
  inn	
  svaret	
  på	
  spørsmålene	
  nedenfor	
  i	
  rutene.	
  I	
  de	
  grå	
  feltene	
  vil	
  det	
  ;l	
  slu<	
  danne	
  seg	
  et	
  
ord.	
  
1.	
  Hva	
  hentet	
  hunden	
  ;l	
  Merete	
  på	
  ﬂyplassen?
2.	
  Hvilken	
  kroppsdel	
  kan	
  lundehunden	
  bøye	
  helt	
  bakover?
3.	
  Navnet	
  på	
  en	
  av	
  hunderasene	
  ;l	
  Vinterskogen.
4.	
  Navnet	
  på	
  en	
  av	
  hundene	
  ;l	
  Kennel	
  Vildensky.
5.	
  Hva	
  var	
  det	
  Arna	
  og	
  Dagrunn	
  mø<e	
  ved	
  Vasslivannet?
6.	
  Hva	
  het	
  campingplassen	
  spesialuts;llingen	
  var	
  på	
  i	
  år?
7.	
  Hva	
  er	
  forkortelsen	
  ;l	
  Norsk	
  Lundehundklubb?

1.
2.
3.
5.

4.

6.
7.
Vi	
  gratulerer	
  Eira	
  Ingebrigtsen	
  fra	
  Korsvegen	
  med	
  rik;g	
  svar	
  på	
  kryssordet	
  i	
  Lillelunden	
  2/13.	
  
Premie	
  er	
  sendt	
  i	
  posten	
  ;l	
  Eira.	
  Vil	
  du	
  være	
  med	
  i	
  trekningen	
  av	
  en	
  lundehundeﬀekt,	
  send	
  
inn	
  svaret	
  ;l	
  redaksjon@lundehund.no	
  innen	
  1.	
  november	
  2013.	
  Voksne	
  kan	
  også	
  sende	
  inn	
  
på	
  egne	
  eller	
  andres	
  barn	
  eller	
  barnebarn.
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På utstilling
Barn kan ta med seg hunden sin på
noen utstillinger der de har konkurransen
Barn og Hund. Det er veldig moro å ta
med hunden på utstilling selv om du ikke
vinner. Både du og hunden treffer der andre barn som har samme type hund som
deg. Det er hyggelig for deg, og det er fint
for hunden din.
På utstilling skal hunden vise hvor flott
den er. Hvis dommeren liker hunden din,
kan hunden vinne sløyfer og premier.
Hunden på bildet har vunnet 4 sløyfer
på en gang! Den er stilt av en voksen, og
har vært i ringen sammen med voksne
hunder. Hundenes alder, og hvor mye
de har vunnet fra før, bestemmer hvilken
klasse de skal stilles ut i. I klassene kan
flere hunder få rød sløyfe av dommeren
ved første bedømmelse. Da må dommeren se på dem en gang til, og alle de

som dommeren synes er ekstra fine, får
rosa sløyfe (som de kaller CK, sertifikat
kvalitet). Alle hundene med rosa sløyfe
fra alle klassene skal til slutt vise seg for
dommeren samtidig, (først alle hann
hundene, og etterpå alle tispene.) Da
plukker dommeren ut den hannhunden
hun liker best, og den tispa hun liker best.
Vinneren av klassen får et sertifikat som
bevis for at den er fin.
Til slutt skal dommeren bestemme seg
for hvem av disse to som er finest. Disse
blir BIR, som betyr Best I Rasen, og BIM,
som betyr Best I Motsatt kjønn. Hunden
på bildet har fått en rosa sløyfe fordi den
er fin nok til å få sertifikat. Den har fått
en rød sløyfe som sier at den er Excellent
(utmerket på norsk), en rød og gul sløyfe
som sier at den er BIR, og en sløyfe med
nasjonalfargene våre rødt, hvitt og blått,
som sier at den har fått Cert, som betyr
sertifikat.
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Presentasjon av oppdrettere:

Kennel Vildensky
Turid Helfjord

Turid Helfjord med Kennel Vildensky sitt A-kull
40
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Hvor lenge har du drevet med lundehund?
Jeg har drevet med lundehund i ca 45 år.
Hvem var din første lundehund?
Snadd, uregistrert hund fra Værøy, etter at han døde kom Ho-Ho av
Valpåsen, født 1971.
Hvilke hunder har du nå?
Edda av Vinterskogen 7 år, Paluna’s Isa Ylvadatter 6 år og Aki, sønnedatter av Edda, 1 år.
Hvorfor begynte du med lundehundavl?
Nå sist, for ca 3 år siden, fordi jeg hadde skaffa meg tispe etter svært
mange år med bare hanner. Men, Isa ble nok innkjøpt med tanke på avl.
Fikk du noen hjelp av andre oppdrettere i starten?
Fikk god hjelp fra Gerd Haugen.
Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du husker spesielt?
Jeg har ikke oppdretta så mange foreløpig, 3 i 1973 og til sammen 5 i
nyere tid, så jeg husker alle svært godt.
Hva er det vanskeligste med oppdrett av lundehund slik du ser det?
Å selge valper. Man lurer alltid på hvordan de får det, men det er sikkert
det samme for alle oppdrettere av alle raser.
Hva synes du er bra med norsk lundehund?
Opprinnelse, størrelse, utseende, oppførsel... Hva har jeg glemt?
Har du hatt samarbeid med utenlandske oppdrettere?
Har eksportert ei tispe til Tyskland til avl der.
Har du importert eller eksportert noen lundehund?
Har ikke importert.
Stiller du hundene dine på utstilling? Hvis du gjør - hva synes du om
resultatene de ga?
Jeg elsker utstillinger, men har dessverre litt for få ledige helger til å få
stilt ut så mye som jeg egentlig ville ønske. Synes at hundene mine alltid
har fått rettferdige bedømmelser ut fra dagsformen deres.
Har du noen tanker om ditt framtidige oppdrett av lundehund?
Jeg ønsker å oppdrette rasetypiske, vel fungerende og friske hunder og
vil drive avlsarbeidet ut fra disse ønskene.
Lundehund-nytt 3/2013
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Utforsk sporten som fremmer samspill og glede:

Rallylydighet
Tekst og foto: Elin M. Hovde
Rallylydighet er en forholdsvis ny
lydighetsøvelse i Norge, til tross for at
Norsk Rallylydighetsklubb ble stiftet i
2005. Det er først de senere årene denne lydighetsformen har blitt stueren i
lydighetsmiljøet i Norge. I rallylydighet
klasse 1 har man f.eks. lov til å bruke
bånd, noe det ikke er lov til i ordinære
lydighetskonkurranser. Jeg vil beskrive
rallylydighet som en mildere form for
lydighet, der det er lov å belønne hunden underveis på noen av øvelsene i de
laveste konkurransetrinnet. Rallylydighet
er likevel en utfordrende og s pennende
hundesport som inneholder mange

forskjellige øvelser.
En rallylydighetsbane består av forskjellige skilt som til sammen danner en
bane. Fører og hund går fra skilt til skilt,
og utfører de oppgavene som skiltene
fordrer. Totalt er det 66 øvelser i alt, men
en og samme bane består av et utvalg av
15-20 øvelser.
I klasse 1 føres hunden i bånd og det er
lov å belønne underveis på noen av øvelsene. Videre følger klasse 2, 3 og ELITE.
I disse klassene er hunden uten line og
halsbånd, og vanskeligheten stiger etter

Holli sitter fint og venter på neste kommando
42
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hvert som ekvipasjen avanserer i klassene. Det vil si at skiltkombinasjonene
krever mer og mer av hund og fører etter
hvert som ekvipasjen stiger i gradene.
Akkurat som i agility, er banene nye for
hver gang, slik at fører aldri vet hvilke
kombinasjoner som kommer. Alle øvelsene må derfor være trent inn på forhånd. I
rallylydighet starter alle med 200 poeng
og blir trukket for ”feil” som for eksempel stramt bånd, skjeve sitter, uriktig
utført øvelse, eller at fører rett og slett går
seg bort i banen. Ved hinderpasseringene
gjelder samme regler som i agility med
hensyn til vegringer og riv.
Rallylydighet er et morsomt treningsopplegg som også kan brukes uten at
du tenker å konkurrere. Det er veldig

fin mental trening for hunden, og har du
skiltene for hånden, har du alltid en øvelse å gjøre. Du trenger bare en lærevillig
hund som holder god kontakt med deg,
og vips, så er dere i gang.
Hunden kan begynne med rallylydighet når den har grunnlydigheten på plass.
Alle variasjoner av sitt, dekk og ligg læres
på et kurs i rallylydighet, eller ved at du
selv leser deg til øvelsene. Norsk rallylydighetsklubb har lagt ut alle skiltene
du trenger, og sitt reglement på hjemmesiden sin. Her er det bare å gå igang! På
hjemmesiden ligger også oversikt over
treningsmuligheter og stevner: www.
rally-lydighet.com. Det finnes i tillegg en
aktiv facebookgruppe. Søk opp Norsk
Rallylydighet.

Vi har valper!
N UCH Afe Njord Skaldsson * Lita Veronika Lernæs Odinsdatter
1 tispe og 1 hann født 14. august 2013
Ålvisheim’s Mode Garm * N SE UCH NV-10 Lundefoxen’s Ariel
1 tispe og 2 hanner født 4. september 2013
May Elisabeth Lernæs Selbekk
Solbu
7320 Fannrem
mayels@gmail.com

Lundehund-nytt 3/2013

43

Kveldsturer vi ikke glemmer
Tekst og bilde Petter Nilsen

Doffen og Pappse’n turer spenner over
et stort område, både når det gjelder geografi, terreng, begivenheter og ”Action”,
og dagens siste tur er ikke noe unntak
i så måte, for etter en kald morgentur
som kanskje markerte slutten på årets
riktige sommervarme, så ble kveldsturen
riktig varm og begivenhetsrik. Vi valgte de ”dype skoger” som turterreng til
kveldsturen. Fant oss et lunt og fredelig
dyretråkk, og med pluss 20, vindstille, og
perfekt kveldstemning med skyfri himmel, så dette måtte jo bare bli en fin tur.

i skogen hadde vi fanga en av de dærre
”jogge tullingene”, av typen.: mintgrønn
t-skjorte, svarte sykkeltights, hvite Adidas
joggesko og svetteband, og han hadde
selvfølgelig snubla i sporline som gikk
tvers over stien.
Vi prøvde oss på en forsiktig ”sorry”,
men ”vaselinrompa” gulpa opp noen
direkte usiviliserte gloser, før han sprang
videre illrød i knotten.

Vi lo litt for oss selv der vi russla videre inn i skogen ”våres” og etter en liten
stund så stoppa Doffen opp og titta opp
Den første timen gikk mest i stillhet,
på meg med et spørrende blikk ” du Fatmens vi rett å slett bare ”sugde inn” det
ter’,? er det det som heter å ”gå på line”
fine været. Da bestemte Doffen seg for å
eller?”. Ble litt svar skyldig, men anbefaltre av på naturens vegne, han skjena ut
te’n å glemme ”Linedanser’n” våres.
til venstre og rigga seg særdeles godt til
Så rota vi oss litt bort i den tette granrette, og jeg forsto på forberedelsene at
skogen, og ut på en liten lysning i skogen,
han planla å legge kveldens ”hovedkaså gikk vi rett på en liten ”dame elg”.
bel”. Jeg tenkte at det var en passende
Doffen ble nok litt forfjamset for det kom
anledning for meg til å ”vanne en busk”
så jeg skjena ut til høyre så langt lina rakk ikke en lyd, og helt rolig sto’n lenge å
bare så på elgen. Han sto så lenge at jeg
og fant meg en dertil egnet busk. Etter
15 sekunder i stillhet så kom det et kjem- rakk å ta bilde av gutten, før jeg kobla på
lina igjen. Vi sto sammen å titta på elgen,
perykk i lina, total stillhet!! i 5 sekunder,
som til slutt snudde å forsvant inn i granså ble stillheten avbrutt av noen gloser
skogen igjen. Vi bruker jo å gi elgene vi
som en halvfull finne ville hvert stolt
treffer navn, så vi diskuterte hva denne
av!, og samtidig satte Doffen inn med en
blokkfløyte solo som hadde sendt gutten dama skulle hete, og Doffen mente at nå
burde vi hedre Ingvild, så vi døpte’n til
rett inn på fast plass i FilharmoniskorElgvild.
kester. Litt fortumlet, så kom jeg meg ut
på stien, for å oppdage at der, langt inne
44
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Doffen bruker å skjønne når vi setter
nesa hjemover og da blir vanligvis langt
mindre interessert i å holde ”stram line”.
Jeg prøver å velge en retur som han ikke
skjønner at leder oss i retning hjemover,
samtidig som jeg hever konversasjonen
opp på ”høyt intellektuelt nivå”, for å ta
fokuset vekk fra retnings endringen.
Jeg leder samtalen inn på muligheten
for å dra på besøk til Tante Anneli i Finland. ”tuller’u nå Fatter’n??, Finland er
superbuperkjempelang borte det altså”
sier Doffen som aldri har reist lenger en
til Hallingdal. Det blir en liten samtale
om hvor fint det er der borte, og om hvilke store skoger det er å gå tur i, og da
våkner’n opp, for nå snakker vi virkelig

”Doffen språk”. ”Tenk deg a Doffen! på
Finsk så heter du sikkert Førstisporinnen” sier jeg, han stopper kikker opp på
men noen sekunder, så glir det et lurt
smil over leppen hans, ”Å du a Fatter’n?,
da heter vel du Hakkihælinnen da tenker
jeg” sier Doffen.
Vi rusler videre hjem hvor kveldsmaten
til Lille Lundegutt består av….?
Jepp godt gjetta, Blåbærbiola og Ølgjær,
og så får ”Førstisporinnen” litt kokt kyllingbryst på toppen i kveld.
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I turområdet mitt, der flere kommuner
møtes, så har vi hatt Østmarkaulven på
”besøk” i nesten et år, og den har herjet
mye med saueflokkene og mellom 3040 sauer har endt sitt liv. I tillegg har
ulven hatt gode dager med hjort og elg i
naturreservatet Grytdalen og omliggende
områder. Dette har vært en enslig ulv, som
naturlig ikke hørte til i dette området. En
fotograf tok også et eventyrlig bilde der
ulven er i ferd med å springe inn en hjort.
Dette bildet har vært i media, og også i
lokalavisene her i Trøndelag og i bladet
Villmarksliv.
Har jo hytte i dette turområdet, slik at jeg
har vært mer på vakt overfor ulven i forhold
til de to lundisene. Like over nyttår såg jeg
tydelige spor bare en liten kilometer fra
hytta... Jeg skal ikke kommentere for eller
i mot rovdyr, men ulven ble tatt ut først i
april.
Så kom forsommeren, og en ny ulv
forvilla seg til og med inn i bygda her,
faktisk var den bare noen få hundre meter
fra der jeg bor i Lensvika. Den ble tatt ut i
juni.

Da Arna
og Dagrunn
møtte ulven
Tekst og foto:
Dagrunn Mæhlen
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Men historia mi nedenfor er fra 2008,
da jeg på tur med unge Arna såg en ulv i
levende live!
Noen år er gått siden jeg hadde min
flotteste naturopplevelse til nå, sammen
med Arna, og vårt møte med Ulven! Dette
har jeg jo båret på, med unntak overfor
de aller nærmeste, som har kjent til mine
opplevelser.
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Vi har hytte oppi Fjellkjøsen i Orkdal
kommune og Sør-Trøndelag. Jeg bruker
enhver anledning til å bruke den flotte
naturen rundt meg oppi der, hele året,
og sammen med hundene, som er mine
turkamerater. Det er ofte når man er alene
på tur, og er rolig i marka at en treffer
på eller ser dyr, og ofte utenom oppgåtte
stier.
Dette var en godværsdag pinsehelga
mai-2008, og var da på hytta. Jeg skulle
gå et strekke på ca 2 mil via en skogsti
fra Husdalen, med formål 60 årsdag til et
sted som heter Bjørnbeth.
Med da 8 mnd gamle Arna som glad
turkamerat og flott vær skulle dette bli en
fin tur, og akkurat her hadde jeg heller
ikke gått tidligere. På skogstien nedenfor
passerte vi flere vatn, Vasslivatnene, det
var ingen å treffe og
det så heller ikke
ut til at noen var på
sine hytter.
Ved det innerste
Vasslivatnet, var
det flere eldre
hytter, som jeg
tror er mest brukt
av gårdbrukere i
forbindelse med
jakt. Vi hadde nå
gått ca halve turen,
og det var på tide
med en rast for oss
ved vatnet med
sola i mot oss. Det

var flott natur, speilblankt vatn, stille og
varmt. For øvrig satt jeg med ansiktet
mot sola, og med brødskiva i hånda og te
i turkoppen. Arna dormet i sola etter en
bra tur for ho som var såpass ung!
Så plutselig, i en lysning og åpning
i skogen, og som jeg nettopp hadde
passert- så jeg rett i siden på en ulv i fint
trav. De lange føttene, fargen, halen som
hang skrått ned- så det var ingen tvil!
Ca 5 sekunders syn, og på ca 150 meters
avstand, og borte var den! Aldri har jeg
vært så rask oppe på føttene igjen, og
hekta Arna raskt i bånd! Hadde ulven
gått etter lukta vår fra skogstien? Hjertet
banka noe så utrolig fort, og ved refleks
ble en stein i hånda ”våpenet” mitt!
Der og da var frykten for Arna, ikke
for meg sjøl, da jeg tenkte på at det har

Arna var glad lekende og hoppende rundt meg, og tok opp
noen kongler og pinner ved stien.
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vært tilfeller med angrep fra ulv på
hund. Arna skjønte sikkert ikke hvorfor
matmora måtte ha henne i bånd, helt
plutselig, og er jeg viss på at ho ikke så
dyret.

for meg sjøl. Det var masse bløtkake
og trivelig folk, og Arna fikk masse
oppmerksomhet. Men hjertet og tankene
på hva jeg nettopp hadde opplevd var
absolutt i kroppen og i fullt mon!

Hadde dette vært i dag, nå da Arna er
blitt ettersøkshund og veldig opptatt av
spor og lukter i marka, så hadde det blitt
annerledes. Men ulven søkte nok bort fra
oss, og gikk målbevisst i terrenget og var
over «alle hauger» sikkert!

I ettertid ser jeg jo hvor heldig jeg har
vært som har fått se en ulv i levende live
i naturen. Da og senere på sommeren
så var det mye fokus, også artikler i
lokalavisa, om at det streifet ulv mellom
nabokommunene Agdenes, Snillfjord og
Orkdal kommuner i Sør- Trøndelag.

Den aller første tanken var om jeg
skulle søke ly og bryte meg inn i en av
hyttene, men slo det ved neste sekund fra
meg. Ikke var det mobildekning heller, og
ikke en sjel å se langt inne i skogen! Neste
tanke var at ulven sikkert var kommet
langt unna meg som menneske, men
aldri har jeg hørt eller sett bedre. Ser jo
dårlig på nært hold, nå da jeg har passert
«middagshøyden», men sansene var helt
på topp altså!

Men på det tidspunkt ville jeg holde
naturopplevelsen for meg sjøl, kanskje
også fordi jeg ikke ville at folk skulle tvile
på det jeg hadde sett. Men i dag også,
når jeg lukker øynene, ser jeg fortsatt og
fornemmer det langbeinte enslige dyret i
lysningen i skogen.

Dette har ikke gjort at jeg er engstelig
for å bruke marka og fjellet, og jeg er
mye i naturen sammen med mine to
lundisa. Jeg har også vært heldig og sett
Noe skjelven fortsatte jeg videre, med
den muskuløse flotte gaupa, og har også
en fortsatt glad valp i bånd, rask gange
og prøvde å nå min samboer på den tiden mange andre flotte naturopplevelser i
minnet og på foto.
via mobilen. Steinen var fortsatt i hånda,
og med voktende blikk på begge sider av
Men bilde av ulven ble det ikke rukket
det som gikk over fra å være en skogsti
og tatt ved Vasslivatnet da!
til en skogsvei. Det ble lettere å gå, og
dekning ble det etter hvert. Ivrig og
Hilsen Arna, Beyla og Dagrunn Mæhlen,
usammenhengende prøvde jeg å fortelle
kennel Vollakloa
om mitt møte med ulven. Da vi var
kommet nærmere mot Bjørnbeth som var
målet for turen, fikk jeg endelig forklart
mer om hva jeg utrolig nok hadde sett.
På bursdagslaget ville jeg holde dette
48
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Handlingskurs i agility
– hva har jeg lært?
Tekst og bilder: Elin D. W. Johannessen
Jeg har en lundehund som heter Elfi
(Dykebo’s Rosen Elfi). Vi har etter hvert
blitt ganske aktive innen agility og har
lyst til å dele noen erfaringer fra et handlingskurs vi deltok på i vår. Instruktør
var Ragnvald Tollefsen fra Sjøvegan i
Troms, som var logisk i sin tilnærming og
hadde mange gode eksempler. Handling
er grunnleggende i agility og alfa og omega for å drive med aktiviteten. Så hva har
jeg lært? Jeg har lært mye! Oppsummert
sitter jeg igjen med noen hovedpunkter,
som jeg vil forsøke å beskrive ut i fra min
egen forståelse etter kurset.
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Belønning/forsterkning:
Jeg vil starte med å si litt om belønning,
som var et gjentagende tema under dette
kurset og andre kurs jeg har gått. Hvorfor og hvordan belønner vi? Som mange
kjenner til må man i innlæringen belønne
hyppig. Dette er hundens bekreftelse på
at den gjør riktig. Belønning skal også
være motivasjon for hunden. Det er lett
å gå i fella å tenke at en godt trent hund
ikke trenger belønning. Den kan det jo.
Det man ofte opplever da er en hund som
mister initiativ og fart. I agility (og andre
aktiviteter) starter vi ofte innlæringen
med å lokke hunden over hinderet, over
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Sug mot hinderet:
Allerede før kurset fikk vi i hjemmelekse å trene på at hunden skal ha sug/
driv mot hinderet. Den skal ha lyst til å
ta alle hinder den ser og etter hvert bli
mer selvstendig. Elfi er ganske uselvstendig og har heller ikke den helt store
farta. Metoden som ble brukt vil jeg si
er en form for shaping, hvor jeg holdt
Elfi i halsbåndet, for så og slippe henne
frem straks hun så mot hinderet. Utrolig
effektivt og etter en stund hadde jeg en
hund som dro mot hinderet og satte opp
farta. Med en valp eller unghund kan
Belønning kan være mangt og meget
man gjøre dette mellom to hinderstøtter
og det er opp til eier å finne ut hva som
eller over en bom som ligger på bakken.
motiverer hunden, være seg leke, godDa blir det viktig å belønne alle små steg
biter, snusing eller annet. Elfi liker pølse
på veien (se på hinderet, gå mot hinderet
(får magre kylling/kalkunpølser) og gjør
osv.). Vi gjorde øvelsen fra flere vinkler
nesten alt for en pølsebit. Jeg har mange
ganger skulle ønske at hun likte ball eller og avstander, og mot flere typer hinder.
Øvelsen kan også brukes i slalom (2x2
andre leker, da det er lettere å kaste disWeave Pole Training), noe jeg er i gang
se for belønning fremover og for at de
skaper en positiv energi i en aktivitet som med å trene med Elfi.
skal gjenspeile fart og glede. Men tilbake
til pølsene (eller andre godbiter). Jeg fikk Linjer og bytter:
to gode tips; fyll en kong, sokk eller andre Under kurset gikk det mang en gang
et lys opp for oss når det gjaldt linjer i
leker med godbiter eller ha smøreost/
leverpostei på et lite lokk/frisbee som kan banen. Det er utrolig hvor mye vi som
kastes fremover. På lik linje med draleker førere kan tukle det til for hunden. Før
vi kan forvente noe som helst av hunden
kan man også leke med godbiter. Hold
må vi selv lære oss hvordan vi skal gå. I
de foran hunden og la den jobbe for å få
forkant av kurset filmet vi oss selv og vi
tak i dem. Dette skaper høyere verdi for
hunden. Belønn delmomenter hyppig og brukte mye tid på å observere hverandre
bruk god tid på belønningen. Når beløn- begge kursdagene. Samtlige av oss var
lite bevisst dette, selv om det er logisk
ningen kastes foran hunden er det også
at hunden følger de linjene vi lager. Et
viktig å 1) kaste i den retningen hunden
eksempel er når vi starter i banen og skal
skal og 2) kaste før hunden snur seg/
rett frem. Vi begynner da ofte sammen
bremser opp. Det er fort å belønne feil
med hunden, foran hinderet, for så å lage
momenter.
bommen, mønet osv. Det vi må huske
på da er at lokkingen må fjernes ganske
raskt, for at hunden ikke skal bli avhengig av den. Hunden skal få tenke selv og
lærer på en helt annen måte dersom den
belønnes for å være interessert i tunellen
eller for å ville plassere en pote eller to
på bommen. Belønner vi dette vil vi få
en hund som etter hvert går lengre inn
på bommen eller drar mot et hopphinder. Hunden vil bli mer selvstendig og
selvsikker.
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en sving rundt hinderet. Da er det kanskje ikke så overraskende at hunden vil
følge etter oss rundt hinderet, eventuelt
ikke holder en rett linje etter hinderet,
men svinger ut til siden mot fører. En god
regel er å lage linjer fra vinge til vinge på
hindrene. Regelen gjelder også ved bytter
i banen.
Vi trente mye forbytter og bakbytter uten
hund. Det vil si, vi gjorde byttene med
hverandre som hund. Veldig lærerikt!
Man fikk kjenne på hvordan hunden
faktisk ser hindrene (den ser den veien vi
fører den) og hvor byttene bør plasseres

for å få hunden til å snu retning. Veldig
logisk dette også. Bytter har likevel lett
for å bli noe som gjøres for å endre posisjon/side i banen og ikke for å endre
retning/styre hunden. En god regel er at
forhåndsbytter gjøres tidligst mulig i banen og bakbytter senest mulig i banen. Vi
skal aldri komme i yttersving for hunden,
så byttene må gjøres før det skjer. Bakbytter er ufordrende dersom man har en lite
selvstendig hund uten fart. Et par ganger
fikk jeg og Elfi dette til etter boka; fører
skal ligge tett bakpå hunden for å pushe
den frem og vise retning. Hunden skal
endre retning allerede i hoppet. Husk
linjene.
Kropp:
For de som har gått litt agility, så vet
de at man gjør utrolig mye rart ute på
banen. Fra kurset har vi videobevis..!
Uvaner som å peke med armene i
vilden sky og stemmebruk, ble raskt
plukket av oss. Det er vår retning (linje), fart eller nedbremsning og skulder/
kropp som skal styre hunden. Jeg for
min del har en lei tendens til å peke på
hinderet, når jeg i virkeligheten peker
forbi hinderet. Jeg roper også veldig mye, både ”bra”, ”hopp”, ”over”,
”gjennom” og mye mer. Neste aha-opplevelse var derfor å se at Elfi faktisk
fungerte uten alt dette. Vi trente som
sagt mye på riktige linjer og hele tiden
å være i bevegelse. Å stoppe, betyr at
hunden også skal stoppe. Likevel ser
man at en del har formening om at å
peke hunden rundt banen er det optimale. Med en flink og selvstendig hund
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kan du kan godt stå langt inne i banen,
men skal alltid være i en jevn bevegelse.
Du bruker stopp/brems til å endre
retning på hunden, f. eks på en hinderrekke hvor du sender hunden frem, for
så å skulle svinge mot høyre. Du vil da
bevege deg parallelt med hunden, for
så å gjøre et markant oppbrems, samtidig som du svinger mot høyre. Det var
fascinerende å se de raskeste hundene,
som langt foran fører, tok signalene og
gjorde dette helt etter boka.
Med skulder (og linje/retning) skal du
styre hunden. Vi gjorde øvelser der vi
brukte skulder til å skyve hunden ut i
banen, til å ta bakside hinder, komme
ut i hjørnet og mye mer. Hunden følger
den retningen kroppen er vinklet og
skulderen er med på å styre overkroppen vår. Å slenge ut en arm i tillegg er
ikke nødvendig, det fikk jeg erfare gang
på gang. Uvaner er som kjent vanskelig å
plukke av seg, men jeg skal trene videre
på å holde armene i ro og lukke munnen!
Fart:
Å få opp farta var en av tingene jeg
ønsket å trene på. Elfi er litt treg og det
er ofte at vi ikke klarer makstida under
konkurranser, selv om hun ellers er feilfri. Det å la henne fortsette gå sakte er litt
skummelt, da hun gjerne vil tro at det
er slik det skal være. Under kurshelga
ble jeg mer og mer klar over følgende;
hun har ikke så god hoppteknikk og er
lite selvstendig, ergo er farta deretter. Vi
trente derfor mye på suget mot hindrene
(som beskrevet). Vi trente også fart på en

rett linje mot tunnel som mange hunder
suges mot/er glad i. Neste steg i øvelsen
var å styre hunden vekk fra tunellen,
slik som beskrevet ovenfor. For å bedre
hoppteknikk fikk vi også noen tips, som
jeg skal beskrive nærmere. Jeg så en viss
forbedring i løpet av kurset, men vi har
mye å trene videre på. Jeg ser i hvert fall
at min stemme (oppmuntring) ikke er
avgjørende for fart, noe jeg faktisk har
trodd.
Hoppteknikk:
Jeg har mange ganger lagt merke til
at Elfi hopper unødvendig høyt og tar
sats langt foran hindrene. Vi har mange
bilder som illustrerer dette og av uttrykket hennes ser det ut som at hun
anstrenger seg. Jeg og instruktøren reflekterte en del rundt måten hun hopper på
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og kom frem til at hun kanskje har hoppet for høye hindre og har slått seg tidligere. Jeg ser også at jeg av og til ødelegger
for henne ved å si ”hopp”, for da hopper
hun faktisk, uten selv å avpasse hoppet.
Jeg kan legge til at Elfi gikk som mellomhund en periode før hun ble målt til
liten. Hun måtte da hoppe en del høyere.
Vi så under kurset at straks bommene lå
på bakken, ble teknikken og flyten langt
bedre. Vi skal derfor trene mer på denne
måten og viktigst, la henne selv avpasse
hoppet.
Planlegging av treninger:
Det å planlegge treninger ble også tatt
opp under kurset. Jeg har tidligere drevet
med hest og var den gang flink til å planlegge økter på ridebanen. Jeg er derimot
ikke flink til å gjøre dette med hund.
Ofte blir det til at man går hele baner på
treningene. Det er gjerne oss selv som
får mest ut av det og ikke hunden. Å
dele opp momentene i korte, gode økter
er langt mer effektivt – med en plan for
hver trening. Under kurset gikk vi maks
3-4 hinder av gangen, oftest ett og to. Vi
brukte samme hinderkombinasjoner til en
rekke øvelser og byttet på å ta ut hundene
og observere hverandre. Jeg tror mange
klubber har mye å lære når det gjelder å
legge opp agilitytreningene. Vår klubb
har nå opprettet en egen facebookside
for de som trener agility, hvor vi tenker å
planlegge treninger, legge ut baner, videoer m.m.

jeg har fått oppsummert kurset på en god
måte og sitter igjen med mange ting vi
skal jobbe videre med. Jeg håper flere kan
ha nytte av dette og anbefaler alle som
driver med agility til å gå et handlingskurs. Du trenger ikke å være erfaren og
trenger ikke en spesielt erfaren hund. Det
er du som fører som er i fokus på kurset.
Det finnes også flere ulike handlingsmetoder. Jeg for min del synes Ragnvald
Tollefsen sine metoder er veldig logiske,
med få terminologier og ingen vanskelige
begreper. Det er rart med det, vi trenger
ikke å lære hundene det, de følger oss og
gir feedback på om vi gjør det riktig.
Avslutningsvis vil jeg si at den største
bonusen med agility, være seg treninger,
kurs og konkurranser, er samholdet jeg
får med Elfi ved å gjøre noe vi begge liker. Det er gøy å se Elfi ivrig og glad. Når
jeg brifer banen er hun helt fra seg på
sidelinjen og blir sterk som en trekkhund,
med høylytte lyder som bare lundehunder kan lage.
Etter å ha trådd over terskelen med å
starte i konkurranser er vi også kommet
godt på vei, med opprykk til klasse 2 under NKK Tromsø i sommer.
Det er vi veldig stolte av!

Til sist:
Det å skrive dette innlegget har gjort at
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Nytt fra Troms
Vi har hatt et treff i Troms fylke i dag søndag 8. September i nydelig høstvær. Hele
fylket var representert, og noen hadde kjørt langt. 2 hunder med familie kom fra
Storslett i Nordreisa kommune, en hund med familie fra Rossfjorden, En hund fra
Sørreisa og 5 hunder fra Tromsø. Yngste hund var 4 mnd. Både to og firbeinte koste
seg i høstsola, med grilling, kaffe og kaker.
Hilsen lundehundkontakten i Troms
Merete Evenseth

Flott dag på Svarvaren med lundehundtreff for 9 Lundehunder i Troms.
Fotograf: Bjørn E. Andreassen
På bildet står Frøya enslig på toppen,
under henne sitter Frida Andreassen
og under henne sitter mammaen ViviAnn Andreassen med valpen Sarek
fra Tromsø. Så sitter Merete Evenseth
med Gurine. I blått sitter Steinar Brunes
med Alva fra Rossfjorden, i brun jakke
sitter Trygve Widding med Jack fra

Tromsdalen, under han i hvitt sitter Eirin
Bjørklund med Tinka fra Storslett, ved
siden av henne i lilla jakke sitter Heidi
Jenssen med Birk fra Storslett. I blå jakke
over henne sitter Else-Rita Langaune med
Balder fra Sørreisa og i rød jakke ved
siden av henne sitter Solbjørg Olsen med
Ailo fra Kvaløysletta.
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NYTT FRA
TRØNDELAG
Hei alle sammen!

En solfylt og begivenhetsrik
sommer er tilbakelagt.Det har
vært en ganske begivenhetsrik
periode i Avdeling Trøndelag
siden forrige nummer av
bladet gikk i trykken.
Først hadde vi ringtrening hos Frida Tove
Meland på Skatval 7. mai, der 15 personer
deltok med nesten like mange hunder.
Den 9. juni var det sosialt treff på området
til Orkdal Hundeklubb på Fannrem. Våre
lokale krefter der, anført av May Elisabeth
Lernæs Selbekk og Gunn Tove Ormseth
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tok hånd om arrangementet. Her var vi
også om lag 15 personer som møtte opp.
Etter trening og bespisning orienterte
undertegnede om arbeidet så langt med
RAS på begge arrangementene. Tusen
takk til de som bidro til disse to treffene!
Vi koste oss stort på begge samlingene.
Den store begivenheten
denne sommeren var imidlertid
arrangeringen av Spesialutstillingen
på Øysand Camping 6. juli! Vi i
arrangementskomiteen var ganske
overveldet over den store deltagelsen i
år. Det var utrolig artig at så mange tok
turen til Trøndelag denne sommeren.
Med tilsammen 80 hunder på utstillingen
må dette nærme seg rekordartet
deltagelse for en ordinær Spesialutstilling
for Lundehund. På tross av grundige
forberedelser var vi noe spente. Ville
utstillingen ta for lang tid med kun en
dommer og ville været holde? Å, joda!
Tross regn fredag og hustrige forhold
søndag slo værgudene til med sol og
varme på selve lørdagen. Dommer Frank
Kristiansen var effektiv og alle grupper
ble dømt i god tid før middagen. Alle
loddene i tombolaen ble solgt og vaflene
likeså!
På kvelden samlet vi oss på Leinstrand
Samfunnshus på Klett til festmiddag, der
Øyvind og Siv Hjelme sto for middagen.
Mørbradgryte med ovnsstekte poteter,
blomkål og asparges smakte fortreffelig.
Avdelingens medlemmer stilte med
kake til kaffen. Etter selve måltidet var
det utdeling av vandrepokaler. Merete

Evenseth viste så to artige filmer fra
eggsankingsprosjektet på Tromsø
lufthavn. Til slutt kunngjorde Petter
Nilsen at han og Doffen vil donere
30 eksemplar av Lundehundboka for
utdeling til dyrleger i hele landet! En
fantastisk generøs gave som vil danne
et utmerket grunnlag for utvikling av
samarbeid om behandling av IL hos
lundehund.
Styret hadde på forhånd tilkjent
Avdeling Trøndelag inntektene fra selve
festmiddagen. Det økonomiske resultatet
er ikke helt klart ennå, men foreløpig ser
det ut til å komme på om lag 7000 kr. Vi
håper også på et godt resultat for selve
utstillingen til Klubben.

PÅ VEGNE AV STYRET FOR
AVDELING TRØNDELAG
TAKKE ALLE SOM BIDRO TIL
ARRANGEMENTET I TRONDHEIM
DENNE HELGEN OG TIL ALLE
DERE SOM LA TUREN TIL
SPESIALEN OG BIDRO TIL EN
FLOTT HELG MED FOKUS PÅ
NORSK LUNDEHUND!
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Hanna Gautun
På vegne av styret for Avdeling
Trøndelag
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Æresmedlemmer
Norsk Lundehund Klubb har over årene hedret noen få av
medlemmene med tittelen "æresmedlem". Æresmedlemmene får
diplom fra klubben ved utnevnelsen, og varig, gratis medlemsskap.
Våre æresmedlemmer er:		
• Sofie Schønheyder
• Margit Lines Våtvik
• Christen Lang
• Roar Trosteinsen
• Anne-Lise Torsteinsen

Redaksjonen får tilsendt mange flotte bilder, og vi skulle gjerne trykket dem
alle! Men noen valg må vi ta, og denne gangen falt vi for pappa Vikke som
allernådigst får ligge i samme seng s om Tara og valpene.
Eier og fotograf er Tove Ann Lillevik Vatne, Ørsta.
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NLK avdelinger
Avdeling Trøndelag
Styreleder
Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12, 7024 Trondheim
		
Tel: 72 55 57 85/911 09 116,
		ePost: hanna.gautun@nt.ntnu.no
		
Stefan de Graaf, Parkv. 3, 7030 Trondheim
		
Sally Haugen, Granheim, 7517 Hell		
		
Rita Daverdin, Hyllanv. 2, 7517 Hell
		
Tel: 922 36 662
		
Siv Falch Hjelme, Okstadøy 83, 7029 Trondheim		
Vara-		
Siri Monkan, Ola Frosts veg 2A, 7031 Trondheim
medlemmer
Mari Østgård
Revisor		
Frida Tove Meland
		
Gunn Tove Ormset
Valgkomite
Rita Nordhaug
		
May Elisabeth Lernæs
		Solvor Melum
		
Avdeling Nordland		
Styreleder
Tina Karstensen Fransson, Hammarn 28, leil. 201, 8003
Bodø
Tel: 916 34 847, ePost: tinakar@online.no
Nestleder
Stig Moen, Mosheim, 8900 Brønnøysund
		ePost: stikarmo@online.no
Sekretær
Karen Elise Dahlmo, Drevja, 8664 Mosjøen
		
Tel: 900 51 420, ePost: ked@dahlmo.no
Kasserer
Jan-Erik Fransson, Lyngenveien 34, 8663 Mosjøen.
		
ePost: tinakar@online.no
Styremedlem Ellen Brattbakk, Brækken, 8664 Mosjøen
		ePost: ebrattbakk@hotmail.com
Vara-		
Berit Marthinussen, Vågehamn, 8412 Vestbygd
medlemmer
E-post: beritfm@online.no
		
Bjørg Skundberg, Lyngenveien 7, 8680 Trofors
		
E-post: bjorgskund@msn.no
Valgkomite
Hermund Brækken, Brækken, 8664 Mosjøen
		
Jon Dahlmo, Drevja, 8664 Mosjøen,
		ePost: smia@dahlmo.no
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NLK Kontaktpersoner
Finnmark		
			

Elin D. W. Johannessen, Breilia 9, 9600 Hammerfest
Tel: 917 62 954, ePost: elin_dwj@yahoo.no

Troms			
Merete Evenseth, Glimmerveien 11,
			9022 Krokelvdalen
			
Tel: 916 44 269. ePost: mereteevenseth@yahoo.no
Nord-Trøndelag
			

Unni Hofstad, Austafjord, 7900 Rørvik
Tel:74 39 38 61 / 952 17 957, ePost: eiliv@hofstad.cc

Sør-Trøndelag 		
			

Solvor Melum, Bratsbergveien 453, 7039 Trondheim
Tel: 73 83 70 28, ePost: solvor.melum@c2i.net

Møre og Romsdal
			

Irene Stølan, Søstrene Ratviks vei 12 D, 6015 Ålesund
Tel: 952 22 079, ePost: enerien@yahoo.no

Sogn og Fjordane /
Hordaland		

Kari Øvstedal, Flolid, 5967 Eivindvik
Tel: 416 10 975, ePost: karoevst@online.no

Rogaland 		
Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes
			
Tel: 51 67 22 16 / 958 86 117,
			ePost: livskjervik@hotmail.com
Øst- og Vest-Agder
			

Tor Omholt, Omholt, 4824 Bjorbekk
Tel: 481 03 817, ePost: toingo@online.no

Hedmark 		
			

Geir Morten Jansberg, Norderhaug 26, 2219
Brandval, Tel: 476 26 707, ePost: gmortj@online.no

Oppland 		
Gro W. Viken, Baksidevegen 320, 2647 Sør-Fron
			
Tel: 61 29 81 15 / 905 85 277,
			ePost: groviken@online.no
Buskerud / Vestfold / Gerd Haugen, Storsand, 3475 Sætre
Telemark 		
Tel: 32 79 15 70, ePost: ger-ha@online.no
Akershus / Oslo /
Østfold			
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Roger Gibson, Simensbråtveien 6, 1182 Oslo
Tel: 22 68 87 10 / 468 41 898, ePost: gibson@online.no
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Komitéer ogtillitsvalgte
Valpeformidler: Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes
		
Tel: 51 67 22 16 / 958 86 117,
		ePost: livskjervik@hotmail.com
Avlsrådet:
Felles e-post: avlsraadet@lundehund.no
Leder: 		
Christen Lang , Sandviksveien 173, 5035 Bergen
		
Tel: 909 81 295, ePost: chr-lan@online.no
		
Ingvild Espelien, Bratsberg , 7039 Trondheim.
		
Tel: 901 14 352, ePost: ingvild.espelien@vinterskogen.no
		
Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes.
		
Tel: 51 67 22 16, ePost: livskjervik@hotmail.com
		
Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12, 7024 Trondheim
		
Tel: 911 09 116, ePost: hanna.gautun@ntnu.no		
Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse og
		
spørreskjema vedr. kull og parringer:		
		
Gro W. Viken, Baksidevegen 320, 2647 Sør-Fron
		
Tel: 61 29 81 15 / 905 85 277, ePost: groviken@online.no
Revisor :
Øyvind Hjelme
Vararevisor:
Odd Reidar Gautun
Valgkomite:
Gro W. Viken, Baksidevegen. 320, 2647 Sør-Fron
		
Tel: 61 29 81 15 / 90 58 52 77, ePost : groviken@online.no
		
Unni Hofstad, Austafjord, 7900 Rørvik
		
Tel: 74 39 38 61 / 952 17 957, ePost : eiliv@hofstad.cc
		
Kari Øvstedal, Flolid, 5967 Eivindvik
		
Tel: 416 10 975, ePost: karoevst@online.no
Lundebua:
Karen-Elise og Jon Dalhmo, Drevja, 8664 Mosjøen
		
Tel: 75 18 76 64 / 900 51 420
Bestilling:
http://lundehund.no/lundebua eller
		ePost: lundebua@lundehund.no.
Ansvarlig for klubbens kalender 2013:		
		
May Elisabeth Lærnes Selbekk
		
Gunn Tove Ormset
		ePost: kalender@lundehund.no
Ansvarlig for Årets hund 2012:		
		
Unni Hofstad og Dagrunn Mæhlen,
		
ePost aretshund@lundehund.no
forts.
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Klipparkiv, lundehund i media: 		
		
Anne Lise Torsteinsen, Brenneveien 67, 1339 Vøyenenga.
		
Tel: 67 13 32 49, ePost: r-tors@online.no
Klubbeffekter / materialforvalter:		
		
Jan H. Opsanger, Omvikedahlsveien 51,
		
5464 Dimmelsvik, Tel: 53 48 17 29 / 995 74 139,
		ePost: j-helops@online.no
Utsendinger til NKKs representatskapsmøte:
		
Styret utnevner to delegater.
Medlemskartoteket: 		
		
Merete Evenseth, Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdalen
		
Tel: 916 44 269, ePost: mereteevenseth@yahoo.no
Klubbens hjemmeside: www.lundehund.no		
		
Felles ePost: hjemmeside@lundehund.no
Ansvarlig for klubbens hjemmeside: 		
		
Frida Helfjord, Stig Moen og Ida Skarkerud
Norsk Lundehund Klubbs database: 		
		ePost: database@lundehund.no.
		
Spørsmål, kommentarer og forslag - Marc Daverdin
		

Bildet er av lille Laila (f 030313) med den særegne nakkebøyen
mens hun tar seg en lur. Eier og fotograf er Anita Andersen.
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Lang tur-full høst ønskes dere fra Kennel Lundestugu
v/ Paluna`s Øydis CENTA Troyadotter f. 9/4- 12.
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Returadresse:
Merete Evenseth
Glimmervegen 11, N-9022 Krokelvdal

Lundehundboka tar for seg
rasens historie og betydning for
kystkulturen. Samtidig gir boka
en innføring i stell av lundehunden, og passer godt for alle
som er interessert i rasen.
For dem som ønsker å a
 nskaffe
lundehund eller vil drive oppdrett på rasen, vil boka gi viktig
informasjon. Lundehundboka
bidrar forhåpentligvis til å øke
interessen for lundehunden
slik at flere skaffer seg en, og
kanskje bidrar til rasens r edning
ved å avle lundehunder.

Lundehundboka kan bestilles via ePost hos
leder@lundehund.no eller lundebua@lundehund.no
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