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I månedskiftet august/september var vi hos
Bård Andersen i Dalselvgrenda ved Mo i Rana
og hentet Tjorven (Månestråle). Tenk, vi har fått
en ny lundehundvalp etter å ha vært uten hund
siden mai. Følelsen er helt overveldende, og det
føles som at vi er både helt nybegynnere og vante
hundeeiere. Da Tjorven skrek av full hals den
første timen i bilen, var motet helt i kjelleren. Men
nå, tre dager senere, så er vi fulle av selvtillit igjen:
hun kommer som et skudd når vi kaller på henne,
følger tett bak oss på tur, og sover (nesten…) hele
natten (i sengen……). Så dette blir nok bra, og
mye er velkjent selv om hver hund har sin egen
personlighet.

Fra
klubbens leder
Hei alle sammen,
Velkommen til et nytt år i Norsk Lundehund Klubb.
Det virker kanskje litt rart å si dette i september, men
styrets aktivitet følger ikke kalenderen, men perioden
mellom hvert årsmøte. Valget vårt er å legge årsmøtene til
spesialutstillingen for å samle flest mulig på årsmøtene. I år
var oppmøtet veldig bra med 48 årsmøtedeltakere, samt 9
forhåndsstemmer.
Først må jeg takke alle for fornyet tillit! Det er alltid
spennende å stille til valg, for det gir en pekepinn om
hvordan medlemmene har oppfattet jobben som er gjort
i perioden som er gått. Klubbens styre har vært gjennom
mange store oppgaver de siste to årene, og noe av det er
kontroversielt. Når tre av de som satt i det gamle styret
stiller til gjenvalg, og alle tre får fornyet tillit så oppfatter jeg
dette som en godkjenning av jobben vi har gjort. Tusen takk,
alle sammen!
Så vil jeg også ønske to nye varamedlemmer velkommen
i styrets arbeid: Alejandra Garcia fra Drammen og Gerd
Langenes fra Søgne. De vil delta på møtene og vil ha
stemmerett i de tilfeller de er innkallet som vara for ett av de
faste medlemmene. For å ha best mulig innsikt i det styret
jobber med vil de delta styremøtene.

og dommerne var storfornøyde.Nå har alt utstyret
reist til Ål i Hallingdal hvor Sverre Skrindo vil ta i mot
oss til neste år.
Den 12. august ble det født seks valper av
buhundtispa Tyri i Sømådalen. Far til valpene er
lundehunden Ulfrigga’sQuavi. Det ble 4 tisper
og 2 hanner. I skrivende stund har tispene fått
vertsfamilier, mens vi fortsatt jobber med hannene.
Interessen har vært god både fra inn- og utland. I
første omgang plasserer vi de i Norge, mens vi jobber
med å få på plass avtale med Sverige. Første etappe
i krysningsprosjektet er en realitet, og det blir svært
spennende å følge disse valpene videre.

Men vi får en hund til i høst. Jeg er så heldig å
få kjøpe en av krysningsvalpene. Jeg skal ha en
tispe, og er så spent at det kribler i magen. Fra
krysningsprosjektet var en realitet har jeg tenkt at
det vil bli svært spennende å oppdra en renraset
lundehund og en krysningshund. Nå får jeg
denne drømmen oppfylt, og gleder meg til å ha mitt
eget lille observasjonsprosjekt. Vi blir nok flittige
leverandører av bilder både til bladet, kalender og fb
etter hvert.
Hilde Nordtiller har tatt over som redaktør for
kalenderen. Hun er allerede i gang med redigeringen
av 2015-utgaven. Annonse for kalenderen finner
dere på baksiden av bladet. Vi har også fått to nye
fylkeskontakter: Tove Ann Lillevik Vatne har tatt over
stafettpinnen i Møre og Romsdal, mens Karen Elise
Dahlmo er blitt leder i NLK avd. Nordland.
Hilsen fra Rita H. Daverdin

Klubbens økonomi er fortsatt god, og vi starter det nye
styreåret med et solid overskudd og alle utgifter betalt. Vi
har store oppgaver foran oss, så det er bra at vi har solid
økonomi. Styret har vedtatt å opprette en egen konto for
helserelatert arbeid. Vi har mottatt rause donasjoner, og
det vil bli satt opp statutter for denne kontoen som skal
godkjennes på neste års årsmøte. Kasserer jobber med å få på
plass et eget kontonummer, og vi håper å få det på plass til
dette medlemsbladet.
Vi gjennomførte et flott treff på Morokulien med både
faglig innhold, sosialt samvær og en flott utstilling. Det
var 100 utstillingsnummer, og selv med to dommere så
gikk hele dagen. Men både folk og hunder tok alt med stor
tålmodighet, og selv om det ble varmt på ettermiddagen så
ble utstillingen sett under ett svært vellykket. Dere finner
resultatene annet sted i bladet. Jeg vil takke de som bidro
med ekstra innsats denne gangen: Gunn Tove Ormset hadde
(som vanlig) laget en flott katalog og holdt rede på det meste,
Geir Morten Jansberg ordnet med det praktiske sammen med
et knippe hjelpere. Tove Strandmoe og Sigrunn Rytter fra
klubbens styre skrev så blekket sprutet. Det var varmt inni
de dommerteltene, det kan jeg forsikre om. Men alt gikk bra,

På årsmøtet 18. juli overrakte
Christen Lang et veggteppe med
motiv av en lundefugl til Rita
Daverdin. Sharon Pederson som fikk tildelt hedersdiplom
post mortem - fikk laget teppet
for mange år siden og ga det
videre til ham. Han ønsker at
det skal oppbevares av klubbens
leder inntil et fremtidig museum
for lundehunden er opprettet.
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Fra redaksjonskomitéen

H

ele redaksjonskomitéen var på
Spesialen på Morokulien i år,
og det var veldig moro å få møte så
mange av dere der. Lundehunder er
definitivt et flokkdyr, for så stille som
det var på utstillingene disse dagene,
er det sjelden på hundeutstillinger.
Stillheten ble bare brutt av at en
hund av en annen rase kom inn på
området. Snakk om å være sammen
som flokk for å jage den ut! Jammen
har vi en morsom rase, dere.
Vi minner om at vi svært gjerne
vil ha flere bilder fra dere, og gjerne
med lundehund i mange forskjellige
settinger. Fra neste utgaven av bladet,
starter vi med en side reservert
for bilder fra leserne. Dere som
sender inn bilder må ikke miste
tålmodigheten. Plutselig kan bildet
deres komme på trykk!
Tenk, nå er det snart jul igjen,
og det er kort frist for stoff til årets
siste Lundehund-nytt. Husk at
juleannonsene har samme frist som
andre artikler - de må være oss i
hende innen 1. november. Ta gjerne
kontakt med redaksjonskomitéen
om dere trenger hjelp til å lage
juleannonsene.

Minneord om Sharon Pederson

Det skjer mange aktiviteter og mye
spennende i lundehundmiljøet nå.
Spesiell spenning er det knyttet til
blandingskullet som nå er født og
skal følges tett i årene som kommer.
Vi vil fortsatt gjerne ha inn små
historier fra dere om hundene, og
kom gjerne med forslag til fagartikler
dere gjerne skulle sett i bladet.
Vi vet også at det er mange som
arrangerer lundehundtreff rundt
omkring i landet, og fra disse treffene
vil vi veldig gjerne ha bilder og
referat, korte som lange. Se eksempler
på historier fra slike treff bak i bladet.
Vi sliter fortsatt med å få tak i
annonsører. Har dere forslag på
annonsører dere ser er relevante
for lundehundeiere, så gi oss
gjerne et tips. Dere treffer oss i
redaksjonskomitéen på redaksjon@
lundehund.no
Snart vil vi også få ny hjemmeside.
I bladet denne gangen finner
dere finner noe informasjon
om det arbeidet som nå pågår.
Forhåpentligvis kan vi presentere
den nye siden i neste nummer av
Lundehund-Nytt.e

Julehilsen 2015
Vi minner om at
julehilsener som skal inn i
Lundehund-nytt nr. 4 må
være redaksjonen i hende

innen 1. november!

Informasjon om Norsk Lundehundklubbs hjemmeside
Tekst: Elin Mariboe Hovde og Ragna Fossen
Det nærmer seg en oppgradering
av hjemmesiden til Norsk
Lundehundklubb, www.lundehund.
no. Det er Ragna Fossen og Elin
Mariboe Hovde som overtar som
nettsideredaktører når klubben går
over til ny hjemmeside og ny layout.
Siden vi har i dag, ligger på en gammel
versjon av nettportalen Joomla, og er
stadig utsatt for spam og hacking, slik
at vi sårt trenger en oppgradert side.
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Vi som jobber med den nye sida, skal
ha møte med styret under Dogs4All
på Lillestrøm i november, og håper å
lansere ny versjon før jul. Styret har
bevilget kr. 10.000,- til dette arbeidet,
noe vi er svært glade for, da det gir
oss muligheten til å jobbe fram en
meget funksjonell og god side for
lundehundsaken.
Vi tar gjerne imot innspill fra dere som

bruker hjemmesiden i dag, og som
har meninger om hva som fungerer og
hva som ikke fungerer. Dere kan sende
til hjemmeside@lundehund.no, så tar
vi det med i prosessen med den nye
organiseringa av siden.
Vi gleder oss svært til å presentere dere
for den, og håper å ha den ferdig før
nyttår.

Sharon Pederson har gått bort etter lang tids sykdom
Sharon har vært en front figur når det gjelder
å promotere Norsk Lundehund i USA. Hennes
kjærlighet til rasen startet allerede i begynnelsen av
1990. Sharon drev oppdrett av lundehund sammen
med sin gode venn Frank Bays under kennelnavnet
Cliffhanger.
Sammen besøkte de Norge flere ganger og
knyttet gode kontakter med norske lundehund
eiere. Et spesielt godt vennskap ble det med
Sofie og Svein Schønheyder som tok meget
godt i mot dem under Norges oppholdet. Etter
Franks bortgang fortsatte Sharon sitt oppdrett av
lundehund. Kennel Cliffhanger har hatt meget stor
betydning for den amerikanske lundehundavlen.
Men også i Europa og i Norge har hunder fra
Cliffhanger hatt betydning for avlen i rasen.
Sharon var en profilert personlighet innen
hundemiljøet i USA. Hun hadde mange tillitsverv
og nøt stor respekt. Blant annet var hun president
i Sir Francis Drake Kennel Club og i Norwegian
Lundehund Association of America.
Sharon la ned et stort arbeide for å få rasen
anerkjent i den amerikanske kennel klubben =
AKC, noe som lyktes tilslutt.

Et meget viktig arbeide for rasen gjorde hun
ved å arrangere en rekke dommer- og oppdretterkonferanser over hele USA. Jeg har selv forelest på
flere av disse og det var med stor glede jeg kunne
konstatere den iver og entusiasme de amerikanske
oppdrettere og dommere har for rasen. Mye takket
være Sharons iherdige innsats for å spre kunskap
om rasen. Hennes sterke ønske var å opplyse
om denne unike norske hunderasen og skape
forståelse for rasens mange spesielle kjennnetegn.
Hun ønsket også å forholde seg til de regler og
retningslinjer for avl som er utarbeidet av Norsk
Lundehund Klubb. Hun var en inspirator for det
amerikanske lundehund miljøet med sin store
kunnskap om rasen og vil bli dypt savnet. Hennes
mangeårige arbeide for Norsk Lundehund vil for
alltid være et bidrag til rasens historie i USA.
Sharon var et menneske som har brukt store
deler av sitt liv i lundehundens tjeneste.
Vi sender varme tanker til hennes familie og
lyser fred over hennes minne!
Christen Lang
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Lundehunder født, og hvor de dro

Av Merete Evenseth, kartotekfører, Norsk Lundehund Klubb

Den  23.01.2014  ble  det  født  3  valper  hos  May  Tove  Pedersen,  8661  Mosjøen  
Kullnr:  141558  
Far:    
Njord  Lundes  Kjaerlighet  -‐‑  NHSB2903874     
  
Hans  1.kull  
Mor:     Duva  Dyggvir  -‐‑  17188/08     
  
  
  
Hennes  1.kull  
NO34750/14  H   Skye     
  
  
  
8803  Sandnessjøen  
NO34751/14  T   Vega  Duvadatter    
  
  
2080  Eidsvoll  
NO34752/14  T   Athene     
  
  
  
9015  Tromsø  
  
Den  13.03.2014  ble  det  født  2  valper  hos  Sigrid  Fossåen  og  Dagfinn  Ask,  6009  Ålesund  
Kullnr:  142579  
Far:    
Løvheims  Magne  -‐‑  NO36801/09     
  
  
Hans  1.kull  
Mor:     Lundtolas  Barbro  Bella  -‐‑  01190/08     
  
  
Hun  er  mor  til  4  valper  
NO38346/14  H   Bruno  Vanja  
  
  
  
0457  Oslo  
NO38347/14  T   Billie  Foxy  
  
  
  
4888  Homborsund  
  
Den  04.04.2014  ble  det  født  3  valper  hos  Irene  Stølan,  6036  Mauseidvåg    
Kullnr:  142264  
Far:    
Lundetuvans  Vikke  Lodneperikum  -‐‑  SE58400/2011     
Han  er  far  til  7  valper  
Mor:     Lea  Av  Stjernepoten  -‐‑  NO35566/10     
  
  
Hun  er  mor  til  5  valper  
NO37204/14  H     Tor  Av  Stjernepoten  
  
  
2350  Nes  På  Hedmarken  
NO37205/14  H     Bris  Av  Stjernepoten  
  
  
6036  Mauseidvåg  
NO37206/14  T     Eir  Av  Stjernepoten  
  
  
7026  Trondheim  
  
Den  18.04.2014  ble  det  født  4  valper  hos  Tove-‐‑Ann  Vatne  Lillevik,  6156  Ørsta  
Kullnr:  142739  
Far:    
Lundetuvans  Vikke  Lodneperikum  -‐‑  SE58400/2011     
Han  er  far  til  11  valper  
Mor:     Leinstadhågens  Zandra  -‐‑  04556/08     
  
  
Hun  er  mor  til  11  valper  
NO38780/14  H     Helmer      
  
  
  
7014  Trondheim  
NO38781/14  H     Viljar       
  
  
  
2219  Brandval  
NO38782/14  H     Fjelljo       
  
  
  
NL-‐‑8408  Ha  Lippenhuizen,  Nederland  
NO38783/14  T     Trud       
  
  
  
6156  Ørsta  
  
  
  
  
Den  14.05.2014  ble  det  født  1  valp  hos  Tove  Strandmo,  3233  Sandefjord  
Kullnr:  144161  
Far:    
Storm-‐‑Tyrasønn  -‐‑  17562/06  
  
  
  
Han  er  far  til  4  valper  
Mor:     Frontpage  Nysgjerrige  Petra  -‐‑  SE14409/2011    
  
Hennes  første  kull  
NO43944/14  T   Syrinborgs  Astrid  
  
  
3090  Hof  
  
Den  18.05.2014  ble  det  født  2  valper  hos  Pål  Leiren,  4083  Hundvåg      
Kullnr:  143329  
Far:    
Dykebo'ʹs  Fossekall  -‐‑  NO44343/10     
  
  
Hans  1.  kull  
Mor:     Into  The  Wild  Freja  -‐‑  SE46502/2010     
  
  
Hennes  1.kull  
NO40789/14  H     Ask  Frejason  
  
  
  
4275  Sævelandsvik  
NO40790/14  H     Frost  Frejason     
  
  
4083  Hundvåg  
  
Den  26.05.2014  ble  det  født  4  valper  hos  Inger  M,  Iren  og  Unni  Storli,  7732  Steinkjer  
Kullnr:  144091  
Far:    
Ålvisheim'ʹs  Orvar-‐‑  Odd  Hedesson  -‐‑  NO32537/09  
  
Han  er  far  til  7  valper  
Mor:     Lyrypa'ʹs  Flora  -‐‑  NO55950/11  
  
  
  
Hennes  1.kull  
NO43664/14  H     Lyrypa'ʹs  Modulf     
  
  
7027  Trondheim  
NO43665/14  H     Lyrypa'ʹs  Max     
  
  
8250  Rognan  
NO43666/14  T     Lyrypa'ʹs  Maja     
  
  
7391  Rennebu  
NO43667/14  T     Lyrypa'ʹs  Menja     
  
  
3160  Stokke  
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Den  26.05.2014  ble  det  født  2  valper  hos  Gerd  Haugen,  3475  Sætre  
Kullnr:  144340  
Far:    
Løvheims  Njord  -‐‑  NO51536/09  
  
  
  
Han  er  far  til  4  valper  
Mor:     Arla  Tiriltunge  -‐‑  NO33673/11  
  
  
  
Hennes  1.  kull  
NO44547/14  H     Løvheims  Dag     
  
  
4013  Stavanger  
NO44548/14  T     Løvheims  Driva     
  
  
5113  Tertnes  
  
Den  14.06.2014  ble  det  født  1  valp  hos  Gerd  Haugen,  3475  Sætre  
Kullnr:  144678  
Far:    
Storm-‐‑Tyrasønn  -‐‑  17562/06  
  
  
  
Han  er  far  til  5  valper  
Mor:     Løvheims  Ratatosk  -‐‑  NO51739/10     
  
  
Hennes  1.kull  
NO45682/14  T     Løvheims  Eine     
  
  
3370  Vikersund  
  
Den  20.06.2014  ble  det  født  2  valper  hos  Solvor  Melum,  7039  Trondheim  
Kullnr:  144738  
Far:    
Værøy-‐‑  Drotten  Av  Vollakloa  -‐‑  NO53797/12    
  
Hans  1.kull  
Mor:     Recknagel  Olgadanilova  -‐‑  FIN59848/08  
  
  
Hennes  1.kull  
NO45858/14  H     Bratsbergåsen'ʹs  Ingolf  
  
  
7550  Hommelvik  
NO45859/14  H     Bratsbergåsen'ʹs  Isak  
  
  
S-‐‑185  94  Vaxholm,  Sverige  
  
Den  25.06.20104  ble  det  født  3  valper  hos  Bård  Andersen,  8617  Dalsgrenda  
Kullnr:  144509  
Far:    
Vildensky  Arathorn  -‐‑  NO32626/11     
  
  
Han  er  far  til  10  valper  
Mor:     Lina  Urdasdatter  -‐‑  24291/08  
  
  
  
Hennes  1.kull  
NO45128/14  H     Falk  
  
  
  
  
9475  Borkenes  
NO45129/14  H     Sølvpilen  
  
  
  
2054  Mogreina     
NO45130/14  T     Månestråle  
  
  
  
7517  Hell  
  
  

Importerte  hunder:  
  
Den  16.10.2013  ble  det  født  valper  hos  Sonja  Mikkelsen  i  Danmark  
Kullnr:  143322  
Far:    
Eriksro  Prima  Rufio  -‐‑  LOI22554  
Mor:     Heldager'ʹs  Opus  -‐‑  DK019004/2011     
DK18479/2013  T     Son-‐‑Mik'ʹs  Chatla    
  
  
4640  Søgne  
  
Den  23.10.2013  ble  det  født  valper  hos  Renata  Kosinova  i  Tsjekkia  
Kullnr:  143509  
Far:    
C'ʹcheveyo  Lonewolf  -‐‑  CMKU/NL/13/08/11  
Mor:     Løvheims  Mardoll  -‐‑  NO36802/09  
CMKU/NL/35/13  T  Gandihlii  Lonewolf  
  
  
2429  Tørberget  
  
Den  03.01.2010  ble  det  født  valper  hos  Maria  Ragnarsson  i  Sverige  
Kullnr:  143429  
Far:    
Pigunetts  Ärlig-‐‑Lunde  -‐‑  S37900/2001  
Mor:     Lundesmias  Moa  -‐‑  S42844/2005  
SE14900/2010  T   Lundetuvans  Lita  Skogsstjereblom     
7517  Hell  
  
  

Styret  gratulerer  oppdretterne  og  de  nye  eierne  med  herlige  valper,  som  er  med  å  bringe  
kulturarven  vår  videre.  
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Lundehundboka fordelt til veterinærer

Nytt fra avlsrådet

I tråd med Petter Nilsens ønsker på årsmøtet i 2013 har styret nå sendt ut eksemplarer av boken til veterinærer som
medlemmene har sendt inn forslag om. Nedenfor er brevet sendt til veterinærene sammen med Lundehundboka:

Avlsrådet jobber for tiden med flere saker foruten krysningsprosjektet. Her er litt informasjon om to av
prosjektene vi har under oppseiling denne høsten.

Til mottaker av denne boken.
Bakgrunnen for at du får tilsendt denne boken er følgende;
Petter Nilsen og Lundehunden Doffen, Hudson av
Vinterskogen, ga Norsk Lundehund klubb en gave i juli 2013.
Denne gaven er 30 eksemplarer av Lundehundboka. Disse
bøkene skal sendes til veterinærer landet rundt for å øke
kompetansen hos disse på rasen Norsk Lundehund. Etter
innspill fra lundehundeiere i ditt distrikt, er du en av de
utvalgte som får denne boka i gave.
Doffen, Hudson av Vinterskogen, ble veldig syk vinteren
2013. Han fikk diagnosen IL – Intestinal lymfangiektasi.
Eier Petter Nilsen opplevde at veterinærer kjente lite til
sykdommen og til rasen Norsk Lundehund. I samarbeid med
veterinær og lundehund- venner i USA, Europa og Norge ble
Doffen heldigvis helt frisk.
Vi håper derfor at du vil bruke boken for å bli kjent med
denne herlige norske urhunden.
Det er i dag om lag 1200 lundehunder i verden, hvorav 580
i Norge.
Beste hilsener fra Norsk Lundehund Klubb,
Rita Daverdin, leder.
Navn på dyreklinikk
Moss og Son Dyreklinikk
Sørum og Fet Veterinærkontor
Kongsvinger Dyreklinikk
Eidskog Dyreklinikk
Ringsaker Dyreklinikk
Stav Veterinærsenter
Gjøvik Dyreklinikk
Vestre Toten Dyreklinikk
Drammen Dyreklinikk
Tønsberg Dyreklinikk
Håkon Ernst Øverland & co /Dyrlegen i Hurum
Porsgrunn Dyreklinikk A/S
Dyrlege Abrahamsen smådyrklinikk
Sandnes Smådyrklinikk
Arken Dyreklinikk
Mandal Dyreklinikk
Kristiansand Dyreklinikk

Adresse
Osloveien 35
Øyaveien 16 D
Greakerveien 14
Mokalenga 2
Storgata 131
Kongsvegen 1642
Parkgata 15
Storgata 67
Bragerhagen 32
Semslinna 27
Mellomdammen 5
Heigata 4
Randabergveien 36
Welhavens vei 19
Industriveien 8
Leirvollen 1 A
Torridalsveien 49

Postnr
1534 Moss
1900 Fetsund
2212 Kongsvinger
2240 Magnor
2390 Moelv
2635 Tretten
2815 Gjøvik
2830 Raufoss
3012 Drammen
3170 Sem
3475 Sætre
3920 Porsgrunn
4025 Stavanger
4319 Sandnes
4330 Ålgård
4513 Mandal
4630 Kristiansand

Kontaktperson
Mai-Gret Jacobsen
Per Jakob Ølstad

Kine Reiersen

Evje Dyreklinikk

Alfred Uglands veg 4

4735 Evje

Dag Sitje

Neset 56
Skjoldavegen 68
Kvassnesvegen 15
Webjørn Svendsensgt. 16
Byåsveien 120
Industriveien 67
Bergsmo
Torgveien 6
Stakkevollvegen 14
Malangseidet
Ringveien 34
Altahøyden 2
Industriveien 5

5267 Espeland
5519 Haugesund
5914 Isdalstø
6150 Ørsta
7020 Trondheim
7080 Heimdal
7870 Grong
8520 Ankenes
9010 Tromsø
9055 Meistervik
9300 Finnsnes
9513 Alta
9900 Kirkenes

Gisela Kruse
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Karen Elise Dahlmo har sagt seg villig til å lede en komité
som vil samle og systematisere informasjonen som kommer
inn. For at flest mulig skal ha mulighet til å svare, og at
jobben til komitéen skal bli overkommelig, vil det bli laget
et elektronisk skjema som dere vil kunne gå inn på via
klubbens hjemmeside. Dette er ikke helt klart ennå, men vil
bli lagt ut i løpet av oktober/november. Det vil også bli mulig
å sende inn informasjon per e-post eller via telefon om man
ønsker det.

IL-veileder for hundeeiere og dyrleger
Det var vel ingen som forlot fellesmiddagen i Morokulien
uberørt etter Petter Nilsens sterke berettelse om Doffens
kamp mot IL. Petter avsluttet med å overrekke 10 000 kroner
til klubbens arbeid mot IL! Vi er svært takknemlig for denne
store, rause gaven og vil gjøre vårt beste for å forvalte den
godt. Særlig er det Petters ønske å få spredt mer informasjon
om IL og behandling av denne til eiere og veterinærer. Dette
er noe vi i avlsrådet også ser et klart behov for, og vi vil nå
lage et informasjonsdokument som skal:
•
være nedlastbart på klubbens hjemmeside
•
være gratis
•
ikke bli «ferdig» en gang for alle, men oppdateres
etterhvert

observasjoner. For å gjøre det, vil vi søke fagkunnskap der
det er nødvendig/mulig.

Dokumentet vil bli et supplement til Lundehundboka.
Det kommer stadig opp ny erfaring og informasjon rundt
dette temaet på nettet. Det kan utvilsomt være vanskelig å
orientere seg i jungelen av råd og meninger. Vi ønsker å skille
klart hva som er fakta og hva som er mer erfaringsbaserte

Prosjektet vil kreve betydelig arbeidsinnsats over lenger
tid. Vi ser derfor at dokumentet vil bli lansert etter hvert
som de forskjellige kapitlene tar form og/eller ny kunnskap
kommer til.

Vi ser for oss et dokument som for eksempel omtaler
•
•
•
•
•

IL og andre mage-/tarmproblemer som for eksempel
magesår på lundehund. Her vil vi også kunne
presentere våre funn fra albuminprosjektet.
hva kodene på blodprøve-avlesningene betyr og
hvordan de tolkes.
medikamenter, hvordan virker de? Er det noen som
ikke bør gis sammen?
noen mer usikre tema som: Hva vet vi om kolloidalt
sølv, MCT-olje og annet?
foringsregimer.

Aud Thelin

Myrbø Dyreklinikk
Smådyrklinikken i Haugesund
Knarvik Dyreklinikk
Veterinær Siw Lødemel
Byåsen Dyreklinikk
Heimdal Dyreklinikk
Grong Dyreklinikk
Narvik Dyreklinikk v/Marit Brun
Dyreklinikken Tromsø
Sara Maria Schott
Finnsnes Dyreklinikk
Alta Dyreklinikk
Kirkenes Dyreklinikk
10

Foringsprosjekt – Kartlegging av foring av lundehund
Dette er et prosjekt som følger av handlingsplanen
i klubbens avlsstrategi, RAS. Vi ønsker å samle inn
informasjon fra dere hundeeiere om hvordan dere forer
hundene deres under ulike forhold. Spesielt er vi ute etter
informasjon om hva slags mat gamle, friske hunder har spist
i sitt liv. Vi er også interessert i erfaringer rundt foring av
hunder med IL eller andre mage-/tarmproblemer. Hvordan
forer dere drektige tisper, og hva pleier dere å gi til valper fra
4 uker til 1 år? Målet er å komme fram til noen få «anbefalte
regimer» for foring av lundehund. Dette avhenger selvsagt av
informasjonen vi får inn.

Vigdis Børseth Rødegård

Petter Nilsen (th) overleverte pengegave til avlsrådets medlem Bård Andersen
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Nytt fra krysningsgruppa

FAKTA	
  OM	
  KRYSNINGSPROSJEKTET	
  
	
  
Formål	
  

Bedre	
  fertiliteten	
  og	
  redusere	
  forekomsten	
  
av	
  IL	
  i	
  rasen.	
  

Metode	
  

Øke	
  genetisk	
  variasjon	
  ved	
  å	
  krysse	
  
lundehund	
  med	
  tre	
  raser:	
  norsk	
  buhund,	
  
norrbottenspets	
  og	
  islandsk	
  fårehund.	
  

Tidsramme	
  

Informasjon	
  

DET FØRSTE KULLET I KRYSNINGSPROSJEKTET ER FØDT!

Den 12. august ble det født et flott kull på 4 tisper og 2 hanner med
buhundtispa Tyri som mor og lundehundhannen Ullfrigga Lundes Qavi
(Casper) som far.
Tyri er forholdsvis liten og litt rødlig
av farge. Hun er på snart 8 år og bor
på en gård i Sømådalen der hun går
løs og brukes i gjeting av familiens kyr,
og til å jage tamrein av jordene deres
om vinteren. Tyri har gjennomgått
de veterinærundersøkelsene som er
kravet for buhunder for å kunne avles
på uten anmerkninger. Det er røntgen
av hofter og øyenlysning. I tillegg har
hun før paring gjennomgått en generell
veterinærundersøkelse med sjekking
av kneskålene for å avsløre eventuell
arvelig svak stabilitet (patellaluksasjon),
også dette uten anmerkning. Hun har
tidligere hatt 2 fine kull.
Casper måtte også gjennomgå
veterinærundersøkelse med sjekking av
kneskålene. Han har fra før et kull på 5
valper. Han er en stabil og robust hund
som ikke er av de minste av hannene
våre. Dermed var det sannsynlig at han
ville klare å pare Tyri uten problem,
noe som viste seg også å være tilfelle.
Dette kullet vil ikke gå på kvoten hans
12
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som avlshann.
Valpene var ved fødsel svært jevne i
størrelse, og har fortsatt å utvikle seg
meget likt. De er noen livskraftige
plugger som minner mye om
buhundvalper. En tispe har ekstratær
på framlabbene mens alle sammen har
ekstratær på bak. Det blir spennende
å se hvordan de utvikler seg videre. I
skrivende stund er alle valpene tinget.
Det var mange som er interesserte,
men ikke alle det passet for å få valp
akkurat nå.. Det vil bli stilt noen
krav til valpekjøperne, blant annet
må hundene etter hvert gjennomgå
veterinærundersøkelser tilsvarende de
som er kravet for buhund og eierne
må være villige til å møte opp på
mønstringer slik at vi får se hundene.
VIDERE ARBEID
NLK må søke NKK for hver paring
som er planlagt i prosjektet. Tispene
av fremmed rase må ha vist at de er
fruktbare og de må være fri for de

arvelige lidelsene som blir overvåket
i den aktuelle rasen. I tillegg ønsker
NLK at tispene skal ha et omgjengelig
temperament og gjerne at de er små i
forhold til sin rase. Og, når vi også er
avhengige av at tispeeier er villig til å
være med på dette, så er det å finne
egna tisper en utfordring. Vi er derfor
svært glade for at eier av Tyri har vært
så positiv!
Vi ønsker at alle hundene i første
generasjon (også kalt F1) skal ha et
kull hver med lundehund som partner.
Utvelgelse av hunder som i neste
omgang skal pares med lundehund,
starter dermed i andre generasjon (F2).

•

Alle	
  kryssingsvalper	
  vil	
  bli	
  registrert	
  i	
  et	
  
X-‐register	
  hos	
  NKK	
  og	
  forvaltet	
  som	
  en	
  
egen	
  sidepopulasjon.	
  

•

Valpene	
  i	
  X-‐registeret	
  vurderes	
  nøye	
  
mht	
  eksteriør,	
  helse	
  og	
  gemytt.	
  	
  

•

Utvalgte	
  individer	
  fra	
  X-‐registeret	
  
krysses	
  med	
  individer	
  fra	
  den	
  ordinære	
  
lundehundstammen	
  og	
  danner	
  nye	
  
generasjoner	
  i	
  X-‐registeret.	
  Alle	
  
kombinasjoner	
  må	
  godkjennes	
  av	
  NKK	
  
før	
  paring.	
  	
  

•

Krysningsindividene	
  beholdes	
  i	
  X-‐
registeret.	
  

•

Innkrysning	
  av	
  X-‐registrerte	
  hunder	
  til	
  
den	
  ordinære	
  lundehund-‐stammen	
  
kan	
  finne	
  sted	
  når	
  vurdering	
  av	
  
eksteriør	
  og	
  temperament	
  samt	
  
undersøkelse	
  av	
  helse	
  viser	
  at	
  målet	
  
med	
  krysningsprosjektet	
  er	
  oppnådd	
  
og	
  resultatet	
  er	
  godkjent	
  av	
  NLK	
  og	
  
NKK.	
  

Prosjektet	
  vil	
  ta	
  mange	
  år	
  (og	
  flere	
  
generasjoner)	
  før	
  vi	
  er	
  rede	
  til	
  å	
  anbefale	
  
innkrysning	
  i	
  lundehundstammen	
  igjen.	
  
• Bakgrunn	
  for	
  prosjektet	
  finnes	
  i	
  RAS	
  
for	
  lundehund.	
  Dokumentet	
  kan	
  lastes	
  
ned	
  fra	
  nettsiden	
  Lundehund.no.	
  
Papirutgave	
  kan	
  bestilles	
  fra	
  
Lundehundklubbens	
  postadresse.	
  
• Kortfattet,	
  aktuell	
  informasjon	
  finner	
  
du	
  på	
  nettstedet	
  Lundehund.no	
  og	
  
klubbens	
  offisielle	
  Facebook-‐side.	
  
• Utvidet	
  informasjon	
  om	
  bakgrunn,	
  
utvikling	
  og	
  vurderinger	
  vil	
  du	
  finne	
  i	
  
hvert	
  nummer	
  av	
  Lundehund-‐nytt.	
  

Kontakt	
  

Bruk	
  gjerne	
  ePost-‐adressen	
  
kryssningsgruppa@lundehund.no	
  for	
  alle	
  
typer	
  spørsmål,	
  kommentarer	
  og	
  innspill	
  
om	
  prosjektet	
  og	
  gjennomføringen	
  av	
  det.	
  	
  

	
  

Fra andre generasjons utvelgelse håper
vi å ha på plass en metode for å finne
ut om hunder er disponert for IL før
hundene er blitt syke. Det planlegges
et eget prosjekt på utviklingen av en
slik metode i samarbeid med Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU,) på Ås. Professor Ellen
Skancke ved NMBU vil lede dette
prosjektet.
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Tanker om lundehundarbeidet vårt
Tekst og bilder: Geir Morten Jansberg
Jeg har sett at det går mange
diskusjoner på facebook angående
krysnings prosjektet og IL. Har ikke
engasjert meg i diskusjonene der pga.
at etter hvert syns jeg kommentarene
og diskusjonen faller litt utenom det
den som har laget tråden/innlegget
har ment. Har noen tanker om disse
tingene selv så velger å legge det ut
her i Lundehund-nytt. Vil for all del at
diskusjonene fortsetter i alle fora, for
det er beste måten å høste erfaringer
på.
Når det gjelder IL har jeg vært skånet
for det, bank i bordet, men har hatt
kontakt med noen av de som er
rammet og lest en del av det som
er skrevet av andre som er rammet.
Syns det er kjempebra at mange
i lundehundmiljøet står parat og
hjelper de som har fått en syk hund og
kommer med råd og erfaringer, for da
er det større muligheter for at hundene
får riktig behandling raskt og har større
sjanse for å bli frisk. For meg så ser
det ut som at ved behandling og diett
så går det heldigvis bra i de aller fleste
tilfellene.
Når det gjelder krysningsforsøket så
var jeg med på RAS samlingen på
Starum og allmannamøtet i Trondheim
under spesialen der. Dette er et følsomt
tema for mange, det kommer noen
friske kommentarer fra begge sider
og det syns jeg er greit så lenge det
ikke utarter seg til person angrep,

for vi må respektere
meningene til alle og ta
diskusjonene etter det.
Jeg syns prosjektet er
spennende og interessant
men fortsatt skeptisk
til «sluttproduktet».Vi
må huske at de første
generasjonene utvalgte
valper i prosjektet aldri
kommer til å ha en
registrert stamtavle som
sier at de er lundehunder
og det er først etter
flere generasjoner
med innkrysning av
reinrasede lundehunder
det kan bli aktuelt å
registrere noen inn
sammen med dagens
lundehunder, og dit er
det langt frem. Jeg har
ikke tro på at noen som
jobber med dette er
interessert i å ødelegge
eller forandre rasen og
håper fortsatt på stort engasjement fra
begge sider, så når den dagen kommer
at det skal bestemmes, at det da blir en
tatt en riktig beslutning ene eller andre
vegen.
De fire siste årene har jeg stått som
ansvarlig for standen vår under
Dogs4All sammen med Roger Gibson
og Gro Viken. Vi har sett en fin
utvikling i kunnskapen og interessen
for rasen vår blant folk. Vi snakker

Frontpage Arna Atladottir er importert fra Sverige av eier Dagrunn Mæhlen. Hun er etterhvert mor og bestemor til flere norske Lundehunder,
aktiv utstillingshund og ettersøkshund. Her øver hun på eggsanking og er ikke helt med på gi fra seg egget hun har funnet. Ryktene sier at egget ble
gravd ned på et jorde i Trøndelag, og ligger der enda! Foto: D. Mæhlen.

om, viser frem og diskuterer rasen.
Vi merker større og større interesse,
spesielt av yngre personer, og vi har
hatt flere som har kommet og vist frem
lundehunden som de hadde skaffet
etter å ha vært å snakket med oss og
andre på standen. Vi har heldigvis
mange lundehund eiere som kommer
innom standen vår i løpet av messene
med hundene sine og er med å gjøre
standen mer levende, og er også
med på raseparaden under Dogs4All
så vi har vært synlige med mange
hunder. Syns det er viktig å presentere
rasen på en positiv måte, spesielt der
hundefolket møtes, men også bevisste
på å snakke om de utfordringene som
kan dukke opp med rasen vår. På
Villmarksmessa i år merket vi også at
Avinor prosjektet med egg innsamling i
Tromsø er noe mange har fått med seg
og er nysgjerrig på.
Til slutt vil jeg oppfordre alle til å
fortsette det store engasjementet for
rasen vår, det er jo verdens beste rase
og fortjener det.
Geir Morten Jansberg
Fylkeskontakt Hedmark
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Omregistrering fra utlandet

Alle hunder i norsk eie må omregistreres til NKKs register før de deltar på utstilling/prøve, brukes i
avl eller HD-/AA-røntges.
Mange av medlemmene i klubben importerer valper fra
andre land. Men noen registrere ikke importen, og får
problemer ved påmelding til utstilling eller når hunden
skal brukes i avl. Ansvarlig for medlemskartoteket Merete
Evenseth har fått en del spørsmål rundt temaet. Hun
har derfor bedt oss om å lage en artikkel i bladet slik at
medlemmene i klubben kjenner til hvilken informasjon som
skal sendes til NKK ved omregistrering.
Følgende dokumentasjon sendes NKKs registreringsavdeling:
Er hunden registrert i et av de Nordiske landene må følgende
sendes inn:
• Fra Sverige: Originalt registreringsbevis sendes NKK
pr. post sammen med en kopi av kjøpsavtale eller
skriftlig bekreftelse fra oppdretter om hvem som eier
hunden.
• Fra Finland: Originalt registreringsbevis sendes
NKK pr. post sammen med en kopi av kjøpsavtale,
eierbevis utstedt fra Finsk kennel klubb eller skriftlig
bekreftelse fra oppdretter om hvem som eier hunden.
• Fra Danmark: Originalt registreringsbevis sendes
NKK pr. post sammen med en kopi av eierbevis
utstedt av Dansk Kennel klubb.
• Fra Island: Originalt registreringsbevis sendes
NKK pr. post. Her skal eieropplysninger stå på
registreringsbeviset.

Fra resten av verden må følgende sendes inn:
• Originalt export pedigree/registreringsbevis
sendes NKK pr. post. I de tilfeller der eierforholdet
ikke fremkommer på pedigreet, må eiersertifikat
medfølge.
• Dersom hundens farge/hårlag ikke fremkommer på
norsk/tysk/engelsk registreringsbevis, så vær vennlig
og opplys om hvilken farge/hårlag hunden har.
• Sørg for at ID-/microchip-nummer er oppgitt ved
innsendelse.
• Ved omregistrering av hund fra England, må
testikkelattest på far medfølge med mindre far er
champion.
• NKK gjør oppmerksom på at alle originale papirer vil
bli returnert.
Det er Mattilsynet som forvalter reglene som gjelder for
import av hund til Norge. Besøk deres sider for å få mer
infomasjon på http://www.mattilsynet.no. Du finner priser
for alle NKKs tjenester på denne internettsiden: http://web2.
nkk.no/no/tjenester/medlemstjenester/priser/.
Omregistrering tar vanligvis inntil fire uker.
Dette er viktig informasjon til dere med importert valp. Husk
å registrer den inn i Norge. Vi håper også at alle oppdrettere
i utlandet kan gi denne informasjonen til alle potensielle
norske valpekjøpere.

Nr. 3 - 2014
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Hvordan gi opplysninger til databasen

Nytt angående

Lundehund-databasen

Det er ikke alle som ønsker å registrere seg med egen profil i Databasen til klubben, men som gjerne vil gi opplysninger om
sine hunder. Dette kan du gjøre på en enkel og grei måte, men du må ha en datamaskin og gjøre det på nett.

Tekst: Merete Evenseth

1.

Skriv inn denne adressen : http://www.daverdin.
com/NLK/Publikk/Innmeldinger.aspx

2.

Fyll ut navn og adresse, som det står i skjemaet og
epostadressen din.

3.

Velg evme du vil gi opplysninger om og fyll ut det
som kommer opp.

4.

Trykk på «send» knappen når du er ferdig, og du
har gjort ditt for å holde Databasen oppdatert.

Det som skjer videre er at vi kartotekførere får beskjed om
denne meldingen, og vi registrerer det som du vil ha gjort.
En melding til din epostadresse blir sendt med en gang for
å vise at vi har mottatt meldingen din. Og det blir sendt en
ny melding når vi har ferdig behandlet oppdateringen din.
Enkelt og greit for deg, og du hjelper oss masse. Husk bare at
vi er frivillige og har dette som hobby, så det kan jo være at
ferdigstillelsen kan ta litt tid.

Fra kurset i bruk av Lundehund-databasen på Morokulien i juni. Til venstre på podiet Merete Evenseth, til høyre Marc Daverdin.

Tusen takk for hjelpen uansett. Vi som styrer med Databasen
setter utrolig pris på din hjelp.

Lundehund-databasens “far” Marc Daverdin, svarte på
spørsmål og kommentarer på Morokulien-kurset.

Hilsen Merete Evenseth

Først vil jeg få takke alle som kom på «mini» kurset i bruk av Databasen, på Spesialen i sommer. Det er artig å
se at såpass mange har interesse av å ta den i bruk.
Og det er en fantastisk jobb Marc Daverdin har gjort
for klubben, for at vi kan ha et slikt nyttig og viktig
arbeidsverktøy i Lundehund verdenen.
Databasen forbedres stadig, og det siste Marc har gjort er at
du kan finne tispe til din hannhund, ikke bare hannhund til
din tispe. Viktig verktøy i avlsarbeidet når du skal finne en
potensiell partner. Her kan du velge hele landet, utlandet og
fylke. Bare prøv.
Jeg hjelper Marc med litt oppdateringer og slikt, og nå
trenger jeg hjelp. I Databasen ligger det over 850 hunder
med «ukjent» status. Det vil si at vi ikke vet om hundene er
levende eller døde. «ukjent status» er egentlig en status vi
ikke vil ha så mye av, dermed er jeg begynt jobben med å
sjekke gamle papirer for å prøve å finne ut av dem. Og her
tenkte jeg at dere kunne hjelpe. Dersom du logger deg på i
Databasen og ser at det står et hundenavn med «lilla skrift»
enten under «Mine hunder» eller «Mitt oppdrett», og du
vet noe om hundens status, så vær så snill å ta kontakt med
meg enten pr epost mereteevenseth@yahoo.no eller som
personlig melding på min Facebook profil.
På forhånd tusen takk!
Hilsen Merete Evenseth
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Internasjonalt seminar
på Morokulien

Rita Daverdin ønsket velkommen
og ga ordet til seminarets møteleder,
Christen Lang. Christen innledet
med å gi en kort beskrivelse av rasens
situasjon i dag og dens anatomiske
særegenheter.

fredag 18. juli 2014

Ved Christen Lang og Hanna Gautun

1

Norsk Lundehund Klubb arrangerte i samarbeid med Svenska
Lundhundsällskapet det første internasjonale seminaret
for norsk lundehund i forbindelse med spesialutstilling i
Morokulien i juli 2014. Tilsammen deltok 30 personer fra hhv
Norge, Sverige, Finland, Luxemburg, Danmark og Tsjekkia.

Deretter holdt Hans Åke Sperne
et inspirerende foredrag om
hvordan klubbene for den Islandske
fårehunden har organisert seg
internasjonalt. De siste 19 årene
har de hatt årlige 2-dags-møter
med representanter fra land med
nasjonale raseklubber for islandsk
fårehund. Hvert land møter med 2
offisielle representanter: leder for
styret og 1 rep fra avlsrådet. Møtene
beslutter overordnete, felles linjer for

avlsarbeidet så langt mulig.
Cecilia Obitz redegjorde så om
erfaringene de har hatt med RAS
i Sverige. Svenska Kennelkubben
har i mange år hatt strikt fokus
på rasehundenes helse. Norge har
fulgt Sverige i dette arbeidet. Det
er således nå 7 år siden Svenska
Lundhundsällskapet utarbeidet
sitt første RAS. Denne skulle vært
revidert etter 5 år, men de har utsatt
arbeidet i påvente av den norske.
Hanna Gautun presenterte deretter
de viktigste punktene i NLKs RAS.
Her fikk vi se en del helse-statistikk
som beskriver rasens stauts pr.
i dag og som danner grunnlag

for de mål og handlinger som er
beskrevet i RAS. Hovedmålet er
bevaring av norsk lundehund som
en funksjonelt frisk rase. Tiltak
for å øke populasjonen, forbedre
fertiliteten og redusere forekomsten
av IL (herunder både forebyggelse,
behandling og økning av den
genetiske variasjonen) ble presentert.

Arrangørene vil takke alle som
kom, særlig fra utlandet, for å
delta. Vi håper og tror at seminaret
vil bli en oppstart på et organisert
internasjonalt arbeid for å bevare
rasen i fremtiden.

Fokus for seminaret var utvikling av et internasjonalt samarbeid
om strategisk avl og forvaltning av rasen norsk lundehund.
Bakgrunnen for seminaret var et mer uformelt møte med
representanter fra de landene som var representert på Værøy
i 2012, der temaet var styrking av samarbeidet for rasen over
landegrensene. I etterkant av møtet forberedte styrene for Svenska
Lundhundsällskapet (SLS) og Norsk Lundehund Klubb (NLK) i
fellesskap med Christen Lang, et seminar på Morokulien.

2

På årsmøtet mottok Marc
Daverdin Norsk Lundehund
Klubbs Hedersdiplom for
sitt omfattende arbeid med
utvikling og drift av klubbens
Lundehunddatabase. Databasen er nå en omfattende
dokumentasjon av hunder flere
ti-år tilbake og et svært nyttig
verktøy i avlsarbeidet.

Program for seminaret:
• Hans-Åke Sperne: ISIC, Icelandic Sheepdog International
Cooperation. En modell for hvordan internasjonalt samarbeid
for en hunderase kan organiseres.
•

Cecilia Obitz, SLS v/styret: Svensk RAS for lundehund, hvordan
har dette arbeidsverktøyet fungert i de første 7 årene?

•

Hanna Gautun, NLK v/krysningsgruppa: Norsk Lundehund
Klubbs RAS; pågående prosjekter og fremtidige planer.

3

1

Cristen Lang ledet seminaret

2

Cecilia Obitz om svenske RAS

3

Hanna Gautun om NLKaktiviteter og planer

4

Hans-Åke Sperne om inter
nasjonalt samarbeid
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Resultater fra
NLHs spesialutstilling, Morokulien, 19. Juli 2014

Åpen Klasse Hannhund
0007
0008
0009

0010

4 - 6 Måneder Hannhund
5001

Eriksro Tappra Dionysos FI19577/14, 14/02/14, E: Rosenberg, Anneli O: Anneli Rosenberg (Anarchos
Trikimees - Filippa´s Fiona InPursuit Of Glory)(w)
1-2

6 - 9 Måneder Hannhund
5002
5003
5004

Løvheims Bergjelme NO55166/13, 20/10/13, E: Unn Ellen Hofstad, Bjørn Sverre Kristensen O: Haugen Gerd
(Dunderdalens Hugin - Løvheims Kveldrider)(w)
3
Keeza's Lunde Tokke DK19998/2013, 21/11/13, Rødbrun M Hvidt og Sort E: Hansen, Susanne Stig O:
Susanne Stig Hansen (Into The Wild Eugen - DK N UCH Keeza's Lunde Niisa)(w)
2
Balder Fra Vågen NO56409/13, 578098100434150, 30/10/13, E: Lomheim, Linda O: Folgerø, Liv-Anna, 4017
Stavanger (N UCH Paluna's Jaran Jerry Ylvason - Alis Primula)(w)
1-1 BIM valp

4 - 6 Måneder Tispe
5005

5006

Paluna's Tinna NO35569/14, 578098100454148, 21/02/14, E: Gautun, Hanna Sofie Holme O: Skjervik Liv
(Mopsegårdens D Haakon - N UCH Paluna's Atla Troyadotter)(w)
1-1 BIR valp
Vandrepris til beste valp
Paluna's Tyri NO35570/14, 21/02/14, E: Røsholdt, Elisabeth O: Skjervik Liv (Mopsegårdens D Haakon - N
UCH Paluna's Atla Troyadotter)(w)
2

6 - 9 Måneder Tispe
5007

Tuva Fra Vågen NO56410/13, 578098100433393, 30/10/13, E: Skarkerud, Ida O: Folgerø, Liv-Anna (N UCH
Paluna's Jaran Jerry Ylvason - Alis Primula)(w)
1-2

0011

Championklasse Hannhund
0012
0013
0014
0015

0016
0017
0018

0019

Juniorklasse Hannhund
0001
0002

NJV-13 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)
Excellent, 2 konk
Ålvisheim's Torje Livesson NO53070/13, 578097809149770, 07/09/13, E: Elin D Walseth Johannessen, Lars
Aude Arnesen O: Hofstad Unni og Unn (Lhaxy's Birko - INT NORD FI UCH AMSV-12 NV-09 CW-11
Ålvisheim's Live Hedesdotter)(w)
Excellent 1 konk, BIM Junior

0020
0021
0022

Unghund Klasse Hannhund
0003
0004
0005
0006
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Eriksro Charmiga Balder FI27272/13, 981098104295958, 13/04/13, Sobel M/ Hvite Tegn E: Andersen, Birgith
O: Rosenberg, Anneli (N FI UCH Arctcridge Talk To The Paw - NORDJV-11 Eriksro Mysiga Lilla My)(w)
Excellent, 3 konk
Son-Mik's Balder DK03245/2013, 208250000019694, 20/02/13, Rødbrun M/ Hvit/Sort E: Johansen, Kenneth
Andre O: Mikkelsen, Sonja (DKCH Stein Lunde's Joker - Helager´s Opus)(w)
Excellent, 4 konk
Lundeskogens Ole-Einar SE26023/2013, 752098100652210, 02/04/13, Brun M/Hvite Tegn E: Andersen,
Belinda O: Gustavsson, Barbro (Hammarhöjdens Xavi - SE UCH DK UCH Utsiraz Dodge Omni)(w)
Excellent, 1 konk, CK
Nysom Oscar Oliver DK02010/2013, 25/01/13, Rødbrun M. Hvidt Og Sort E: Mikkelsen, Sonja O: Jytte Nysom
(KLBV11 Frontpage Frey - Lyrypa´s Veli)(w)
Excellent, 2 konk

Hammarhöjdens Xavi SE58916/2011, 05/11/11, E: Viklund, Ingbritt O: Monika Ölén Krüger (CIB, NORD CH,
NORD V-11 Jens – Hammarhöjdens Smilla)(w)
Excellent, 1 konk, CK, CERT, 3.BHK
Dunderdalens Hugin NO38415/12, 578077000184234, 12/03/12, E: Bergljot Jensen, Egil Jensen O: Solbjør
Sigrid/ Veland Jan Tore (N UCH SE UCH NV-10-13 Navahoos Birk Yksander - Tyra)(w)
Ikke møtt
Vildensky Beleg NO51563/11, 578098100372134, 01/09/11, Rødbrun M/ Hvitt E: Mossin, Anne Katinka O:
Helfjord Turid, 2848 Skreia (N UCH SE UCH NV-10-13 Navahoos Birk Yksander - N UCH Edda Av
Vinterskogen)(w)
Excellent, 2 konk
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
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

DKCH Stein Lunde's Joker DK16009/2012, 05/02/12, Rødbrun M Hv/S E: Christensen, Lis O: Stein Erik
Greter (Ulfrigga Lundes Loke - INT CH DE VDH CH DE LU CH Papilotta's Bris Vardatter)(w)
Excellent
N FI UCH Arctcridge Talk To The Paw FI51761/11, 23/06/08, E: Rosenberg, Anneli O: Vicki Hughes (Tyr
Rusty Midnattsol Hund - Kjaerlig Lysende Tove)(w)
Excellent
N UCH Løvheims Oter NO36665/10, 578097809038784, 02/03/10, Rødbrun/Hvit E: Loland, Oddvar O:
Haugen, Gerd (C'cayuga Lonewolf - Løvheims Kveldrider)(w)
Excellent
N UCH SE UCH NV-10-13 Navahoos Birk Yksander S18786/2009, 10/02/09, Rødbrun/Hvite Tegn E:
Johansen, Turid O: Blomkvist, Birgitta/Källströmer, Kristina (SE UCH Kveikja Emil-Vorbodi - Paluna's Launa
Geiradotter)(w)
Excellent, 2 konk, CK
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 - N SE UCH Lundetuvans Idun Rynkerose)(w)
Excellent
CIB, NORD CH, NORD V-11 Jens SE50578/2010, 27/04/10, Röd O Vit E: Ölén Krüger, Monika O: Gertie van
Gasteren (Aksel Lonewolf - Coldy)(w)
Excellent, 4 konk, CK
INT NORD FI UCH CW-11 Ålvisheim's Orvar- Odd Hedesson NO32537/09, 12/10/08, Rødbrun/Hvit E:
Hofstad, Unni O: Hofstad, Eiliv og Unni (Soumalainen's Munin - INT NORD UCH Ålvisheim's Hede
Skjoldmøy)(w)
Excellent
N UCH Frost Av Vinterskogen NO46407/11, 578098100329533, 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, 1 konk, CK, 2.BHK
N UCH 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)
Excellent
SV JV-12 , SV VI -12 SEUCH Moonheim Zackes Castor SE57158/2012, 21/10/11, Röd og hvit E: Rosén Co
Hayoti, Malin O: Diddi Svartsjö (Anarchos Krympkraatar - Sally)(w)
Excellent, 3 konk, CK, Res.CERT
SE UCH Utsiraz Bugatti S58922/2007, 15/08/07, Brun&vit E: Linderoth, Eva O: Cecilia Obitz (SEUCH
Aspheims Trollunge - SE UCH Erle)(w)
Excellent, CK

Veteranklasse Hannhund
0023
0024
0025

	
  

FI SE UCH Eriksro Luriga Ludwig S28459/2006, 18/04/05, Brun/Hvit E: Ågren, Annika O: Anneli Rosenberg
(FI SE UCH Skreppeng's Tommy Tigergutt – INT CH FI CH SE CH Mountjoy Ultra Eriksro)(w)
Excellent, 2 konk, CK, 4.BHK
SE N UCH NVV-13 Lyrypa's Buster 10116/05, 578098100150252, 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)
Excellent, 4 konk
SE UCH Skreppeng's Peer Gynt S10790/2004, 03/09/03, E: Gustavsson, Tina O: Laila og Tryggve Myrvold
(N FI UCH Lövheims Alsvinn - nuch Ulfriggas Gyda)(w)
Excellent, 3 konk

	
  

Nr. 3 - 2014

25

Lundehund-nytt

0026

0027

0028
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INT NORD DK UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11-12 Heike Av Vinterskogen 16220/06, 578098100192748,
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, 1 konk, CK, 1.BHK, BIM
Kennel Boromir’s Vandredpremie til beste hannhund
Kennel Enerhaugen’s Vandrepremie – Labbepokalen
Vandrepremie til BIR Veteran – Kongeskarven
Zenia Lang’s Vandrepremie til BIM hund
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
Utstillingens eldste hund
DEUTSCHER CHAMPION VDH Ulfrigga Lundes Jotun VDH/DCNH-LU-49/08, 03/01/05, Rødbrun-Hvit E:
Hamann, Hans-W O: Lis Christensen (Nysom Ulstein - Silversound*s Elo-Veera)(w)
Excellent

Juniorklasse Tispe
0031
0032
0033
0034
0035

0036
0037
0038

0039
0040

Lundetuvans Tola Bergfrue SE47032/2013, 15/07/13, Brun/Vit E: Ragnarsson, Maria O: Maria Ragnarsson
(Moonheim Zackes Dreng - N SE UCH Lundetuvans Idun Rynkerose)(w)
Excellent
Moonheim Kalles Fanni FI51226/13, 02/10/13, Rød/ Hvit E: Skjervik, Liv O: Svartsjø, Diddi, Finland
(Navahoos Kalle Kanon - Sally)(w)
Excellent, 1 konk, CK, CERT, 3.BTK, BIR Junior
Dunderdalens Ida NO45614/13, 578077000218619, 20/05/13, E: Hide, Carina Ann O: Solbjør Sigrid/ Veland
Jan Tore (N UCH Storm-Tyrasønn - Tyra)(w)
Excellent
Moonheim Kalles Frigga FI51225/13, 02/10/13, Rödvit E: Svartsjö, Diddi O: Diddi Svartsjö (Navahoos Kalle
Kanon - Sally)(w)
Excellent, 3 konk
Keeza's Lunde Sara DK09199/2013, 208210000429193, 30/04/13, Rødbrun/ Hvit E: Gibson, Roger Hugo
Johansen O: Hansen, Susanne Stig (Syrinborgs Turbo Stig - DK N UCH NORDJV- 08 KLBV-08 Paluna's Gaia
Saradatter)(w)
Excellent
Améliés Kelpie NO45377/13, 11/06/13, E: Sæther, Maylen O: Lillevik, Tove-Ann Vatne (Lundetuvans Vikke
Lodneperikum - Leinstadhågens Zandra)(w)
Excellent, 2 konk, CK
Syrinborgs Pat M NO41934/13, 18/04/13, E: Horgen, Nina Irene O: Strandmoe Tove Elisabeth (Papilotta's
Agaton - N DK UCH Løvheims Natt)(w)
Excellent
Lyrypa's Qamile Zelda NO36741/13, 07/02/13, Brun/ Hvit E: Kari Gording, Terje Gording Hong O: Storli Inger
Marie, Iren og Unni (INT NORD FI UCH CW-11 Ålvisheim's Orvar- Odd Hedesson - N SE UCH NORDV-10
NORDJV-10 NV-12 SEV-12 Lyrypa's Topsy)
Excellent, 4 konk
Moonheim Kalles Frida FI51224/13, 985141000825596, 02/10/13, Rød/Hvit E: Lauritzen, Laila O: Svartsjø,
Diddi (Navahoos Kalle Kanon - Sally)(w)
Ikke møtt
Eir NO44492/13, 578098100425895, 14/05/13, E: Hanna Sofie Holme Gautun, Odd Reidar Gautun O: Opheim,
Unn Kristin (Lundesmias Odin - Fnugg Av Vinterskogen)(w)
Excellent

Unghund Klasse Tispe
0042
0043
0044
0045
0046
0047

0048
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Frontpage Gryla SE18923/2013, 27/01/13, Rödbrun & Vit E: Lindström, Ida O: Johanna Olsson & Hanna
Olsson (SE UCH Trodli-Skogen's Tjalve Runasönn - SE UCH Frontpage Cox Pomona)(w)
Excellent
Værøy-Daga Av Vollakloa NO53798/12, 578098100404912, 25/09/12, E: Wagtskjold, Torbjørg O: Mæhlen,
Dagrunn, 7316 Lensvik (CS CH JWW-09 WW-13 C' Cheveyo Lonewolf - N UCH Frontpage Arna Atladottir)(w)
Excellent, 3 konk, CK
Aki NO55882/12, 30/09/12, E: Helfjord, Turid O: Hansen, Jim-Oddvar (Mopsegårdens Freidig - N UCH
Lundtola's Anna A'mira)(w)
Very Good
Eriksro Bright Star FI56775/12, 29/10/12, E: Rosenberg, Anneli O: Anneli Rosenberg (N FI UCH Arcticridge
Talk To The Paw - CIB FIN SE LT CH. BALTW-11 Eriksro Stojiga Sandy)(w)
Excellent, 2 konk, CK
Syrinborgs Greta M NO41933/13, 578098100412962, 18/04/13, E: Bjørg Nilsen, Stig Erik Ask O: Strandmoe
Tove Elisabeth (Papilotta's Agaton - N DK UCH Løvheims Natt)(w)
Excellent, 1 konk, CK
NJK13, W13, JW13, GRONINGERW13 Rockdancers Brita Breezeblock NHSB2917339, 27/12/12, Brown &
White E: De Jong, Jessica O: Kathy Rainesalo (American Ch Branstock Tyr Rockdancer - Willowsprings
Amberle)(w)
Very Good
Mad As A Hatter Of Vorkosmia SE60905/2012, 28/08/12, E: Johansson, Linda O: Jessica de Jong
(Frontpage Frey - Lundeklippe Svarri)(w)
Excellent, 4 konk

Åpen Klasse Tispe
0049
0050
0051
0052

0053
0054
0055

0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062

0063
0064
0065

0066
0067
0068
0069
0070
0071

SE UCH Kung Sunes Stina SE23263/2010, 18/03/10, E: Ågren, Annika O: Maria Hedström (Frans - NORD
JV-07, SE UCH, FI UCH Kung Sunes Lovis)(w)
Excellent
Helager´s Opus DK01904/2011, 21/01/11, Rødbrun/Hvit Og Sort E: Mikkelsen, Sonja O: Estrid Heldager (INT
DK SE CH DKKV-06-07 -08-09 Løvheims Forseti - Heldager´s Liv)(w)
Excellent
Eriksro Bright Moon FI56776/12, 29/10/12, Sable White Mrks. E: Kosinova, Renata O: Anneli Rosenberg (N
FI UCH Arcticridge Talk To The Paw - CIB FIN SE LT CH. BALTW-11 Eriksro Stojiga Sandy)(w)
Excellent
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 SE UCH NV-11 Vingheias Saga)(w)
Excellent, 4 konk, CK
Cezkal's Yndige Ura NO42608/12, 09/05/12, E: Roar Torsteinsen, Anne-Lise Torsteinsen O: Skalleberg
Cecilie (Papilotta's Agaton - N UCH Cezkal's Ruth)(w)
Very Good
Utsiraz Dodge Daytona SE55048/2010, 26/07/10, E: Obitz, Cecilia O: Cecilia Odenfelt Obitz (SE UCH Eriksro
Prima Peter Pan - SE UCH Erle)(w)
Excellent
Linesviken's Bera NO42652/12, 578098100391503, 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
Vingheias Vendelin NO39044/12, 21/03/12, E: Steinnes, Solveig Bjørkenes O: Ormset Gunn Tove (N UCH
Eriksro Trevliga Liam - N SE UCH NV-11 Vingheias Saga)(w)
Excellent, 3 konk, CK
Holli NO41779/11, 578098100353063, 23/04/11, Rød/ Hvit E: Hovde, Elin Mariboe O: Opheim, Unn Kristin (N
UCH Eriksro Trevliga Liam - Alma)(w)
Excellent ,CK
Dykebo's Fossefall Irgis NO44345/10, 25/04/10, Rødbrun/Hvit E: Skrindo, Sverre O: Refvem, Kerstin (WJW10 DK N UCH Lundetuvans Foss Svartkurle - Paluna's Minnet Norgard Heradatter)(w)
Good
Moonheim Bamses Miina se48838/2010, 22/05/10, E: Rosquist, Ann O: Diddi Svartsjö (Unique Treasure
Bamse - Sally)(w)
Excellent
Dunderdalens Hera NO38417/12, 578077000184463, 12/03/12, E: Solbjør, Sigrid O: Solbjør Sigrid/ Veland
Jan Tore (N UCH SE UCH NV-10-13 Navahoos Birk Yksander - Tyra)(w)
Ikke møtt
Moonheim Zackes Carmen SE15324/2012, 21/10/11, E: Rosquist, Ann O: Diddi Svartsjö (Anarchos
Krympkraatar - Sally)(w)
Very Good
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 CW-11 Ålvisheim's Live
Hedesdotter)(w)
Kan ikke premieres
Frontpage Tildra S63815/2009, 17/10/09, Rödbrun Vit E: Marneus, Annica O: Johanna Olsson (Eriksro KökarSture - such Atla Skaldsdottir)(w)
Very Good
SUCH Wild At Hardt Mina Lobitza S11233/2008, 01/12/07, Brun/Hvit E: Obitz, Cecilia O: Malin Hofstedt Hardt
(Aspheims Trollunge - Wild At Hardt Tyrvette)(w)
Very Good
Linesviken's Driva NO42654/12, 578098100392200, 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
Paluna's Isa Ylvadatter 03083/07, 11/01/07, Rødbrun/Hvit E: Helfjord, Turid O: Skjervik, Liv (Løvheims
Einherje - N S UCH Paluna's Ylva)(w)
Excellent
Vingheias Irmelin NO54239/11, 578077000178208, 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
Futterwakking Alice Of Vorkosmia FI15299/13, 28/08/12, Brun-Vit E: Svartsjö, Diddi O: Jessica de Jong
(Dan, Swed. Ch. EUR.SG11, WW12 Frontpage Frey - NJK. 11 EW 11 Lundeklippe Svarri)(w)
Excellent, 1 konk, CK, Res.CERT, 4.BTK
Dunderdalens Hedda NO38416/12, 578077000184227, 12/03/12, E: Solbjør, Sigrid O: Solbjør Sigrid/ Veland
Jan Tore (N UCH SE UCH NV-10-13 Navahoos Birk Yksander - Tyra)(w)
Ikke møtt
Cylja Gonniedatter Av Maastadfjelle VDH/DCNH-LU-60/09, 25/10/09, Rødbrun-Hvit E: Hamann, Hans-W O:
Hans-W. Hamann (Eriksro Lunde-Fenris - Dt. Ch. VDH, Dt. Ch. DCNH Navahoos Gonnie Glittertind)(w)
Excellent
Driva Brynjadatter Av Maastadfjelle VDH/DCNH-LU-71/11, 03/11/11, Rødbrun-Hvit E: Hamann, Hans-W. O:
Hans-W. Hamann (Dk-Ch., S-Ch., Int.-Ch. Alvisheims Orvar-Odd Hedesson - Brynja Gonniedatter Av
Maastadfjell)(w)
Very Good
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Championklasse Tispe

Veteranklasse Tispe

0072

0090

0073

0074
0075

0076
0077

0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084

0085

0086

0087
0088
0089
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CIB FIN SE LT CH. BALTW-11 Eriksro Stojiga Sandy FIN24760/08, 15/05/08, Sobel M Vita Tecken E:
Rosenberg, Anneli, Ängesviksvägen 92, Fin-22240 Hammarland, Åland, Finland O: Rosenberg Anneli, 22240
Hamarland, Finland (Cliffhanger Faust - FI SE NO CH. Eriksro Hemliga Eva)(w)
Excellent
N SE UCH NV-11 Vingheias Saga NO34888/09, 578098100261190, 10/02/09, Brun/Hvit E: Ormset, Gunn
Tove O: Ormset, Gunn Tove (INT NORD DK UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11-12 Heike Av Vinterskogen NORD EST UCH NVV-12-13 Lundekloens Vinga)(w)
Excellent
N UCH Dykebo's Rosen Elfi NO44347/10, 578098101053805, 27/04/10, Rødbrun/Hvit E: Johannesen,
Elin/Arnesen, Lars A. O: Refvem, Kerstin (Chico - Dykebo's Mari-Rosa)(w)
Excellent
INT NORD FI UCH AMSV-12 NV-09 CW-11 Ålvisheim's Live Hedesdotter 04483/07, 19/12/06, Rødbrun/Hvit
E: Hofstad, Unni O: Hofstad Eiliv og Unni (N UCH Svix Av Vinterskogen - INT NORD UCH Ålvisheim's Hede
Skjoldmøy)(w)
Very Good
N UCH Løvheims Trud NO34689/12, 578097809135097, 20/01/12, Rød M/ Hvite Tegn E: Garcia, Alejandra
O: Haugen Gerd (N UCH SE UCH NV-10-13 Navahoos Birk Yksander - Løvheims Nanna)(w)
Excellent
N UCH NV-13 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, 1 konk, CK, 1.BTK, BIR
Eleanor Christies Minneremie til BIR hund
Måstadpokalen (med Frontpage Arna Atladottir)
SE UCH Kung Sunes Tjorven SE23261/2010, 18/03/10, Röd&vit E: Linderoth, Eva O: Maria Hedström (Frans
- NORD JV-07, SE UCH, FI UCH Kung Sunes Lovis)(w)
Very Good
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)
Very Good
S DK UCH Utsiraz Dodge Omni SE55049/2010, 26/07/10, Brun M/Vita Tecken E: Gustavsson, Barbro O:
Obitz, Cecilia (SE UCH Eriksro Prima Peter Pan - SE UCH Erle)(w)
Excellent
N UCH Edda Av Vinterskogen 01162/07, 31/10/06, Rød/Hvit E: Helfjord, Turid O: Espelien Ingvild S/Jensen
Turid (N UCH Eriksro Lunde-Fenris - Ranja Av Vinterskogen)(w)
Excellent
NLCH, CLUBWINNER 13, EW11, NJK Lundeklippe Svarri NHSB2771067, 09/11/09, Brown & White E: De
Jong, Jessica O: Joke Tibben (Ch, NJK08 Avoin Pro Vidar - Ch, NJK06 Cezkal's Embla)(w)
Excellent, CK
N UCH Lundestugu's Linjadatter Alfa Frøya 14958/07, 578077000032128, 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
N UCH Ålvisheim's Sol Livesdotter NO30430/12, 15/11/11, Rødbrun /Hvit E: Langenes, Joakim O: Hofstad
Eiliv og Unni (N UCH Paluna's Dagr Troyason - INT NORD FI UCH AMSV-12 NV-09 CW-11 Ålvisheim's Live
Hedesdotter)(w)
Excellent
N UCH Ålvisheim's Nauma Livesdotter 27648/08, 578077000007884, 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 CW-11
Ålvisheim's Live Hedesdotter)(w)
Excellent
N SE UCH NORDV-10 NORDJV-10 NV-12 SEV-12 Lyrypa's Topsy NO36912/10, 578098100284448,
23/02/10, Brun/Hvit E: Storli, Iren, Unni og Inger Marie O: Storli Inger Marie, Iren og Unni (SE N UCH NVV-13
Lyrypa's Buster - N UCH Eriksro Magiska Moxy)(w)
Excellent, CK
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, 2 konk, CK, 2.BTK
SE UCH DK UCH Eriksro Dashing Doris S20238/2008, 03/01/08, Röd/Vit E: Ölén Krüger, Monika O: Anneli
Rosenberg (FIN S UCH Cliffhanger Faust - SE UCH FI UCH Mountjoy Ultra Eriksro)(w)
Excellent, 4 konk, CK
N UCH Frontpage Arna Atladottir S62873/2007, 10/09/07, Rød/Hvit E: Mæhlen, Dagrunn O: Olsson,
Johanna (Aspheims Trollunge - Atla Skaldsdottir)(w)
Excellent, 3 konk, CK
Måstadpokalen (med Beyla Arnadottir Av Vollakloa)
Marmel’s Minnehund, Vandrepremie til beste importerte hund bosatt i Norge
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0091
0092

0093

	
  

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, 2 konk, CK
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn S66522/2004, 752098100153711, 22/08/03, Brun/Hvit E: Ormset, Gunn
Tove O: Häggblom, Anneli (JVV-03 Trofast Av Vinterskogen - Sweet Lady Luci)(w)
Excellent, 3 konk
N UCH Eriksro Magiska Moxy FIN47118/04, 985120022437170, 13/10/04, Brun/Hvit E: Storli, Unni og Iren O:
Häggblom, Anneli (Cliffhanger Daniel - INT NORD UCH SE V-07 Silversounds Ella-Cinderella)(w)
Excellent ,1 konk, CK
Værøy-Lita’s Vandrepremie til BIM veteran
NORD EST UCH NVV-12-13 Lundekloens Vinga 04746/04, 578098101049709, 28/02/04, Brun/Hvit E:
Ormset, Gunn Tove O: Olsen Astrid (S UCH Linesviken's Ving-Tor - N UCH Frigg)(w)
Excellent 4 konk

Avlsklasse
Hannhund
0029

0030

N UCH SE UCH NV-10-13 Navahoos Birk Yksander S18786/2009, 10/02/09, Rødbrun/Hvite Tegn E:
Johansen, Turid O: Blomkvist, Birgitta/Källströmer, Kristina (SE UCH Kveikja Emil-Vorbodi - Paluna's Launa
Geiradotter)(w)
Ikke møtt
N FI UCH Arctcridge Talk To The Paw FI51761/11, 23/06/08, E: Rosenberg, Anneli O: Vicki Hughes,(Tyr
Rusty Midnattsol Hund - Kjaerlig Lysende Tove)(w)
BIR Avlsklasse

Tispe
0094

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

Oppdretterklasse
0041
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101

Ålvisheim E: Hofstad, Unni
5
Paluna's E: Skjervik, Liv
Ikke møtt
Av Vinterskogen E: Espelien, Ingvild Svorkmo
Ikke møtt
Vingheia E: Ormset, Gunn Tove
1, HP, BIR Oppdretterklasse
Kennel Enerhaugens vandrepremie til beste oppdrettergruppe
Eriksro E: Rosenberg, Anneli
4 HP
Moonheim E: Svartsjö, Diddi
2 HP
Frontpage E: Olsson, Johanna
3 HP
Dunderdalen E: Solbjør, Sigrid
Ikke møtt

	
  

Barn og hund
Vinner: Elise Gording Hong med Lyrypa’s Qamile Zelda
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Parklasse
Vinner: Gunn Tove Ormset med 0026 Heike Av
Vinterskogen og 0073 Vingheias Saga
0052 Vingheias Villemo Sagadatter
0067 Vingheias Irmelin
0091 Eriksro Mirakel-Ladyn
0093 Lundekloens Vinga
Gibson, Roger Hugo Johansen
0027 Maahornets Annar
0035 Keeza’s Lundes Sara
Haman, Hans-W.
0028 Ulfrigga Lundes Jotun
0070 Cylja Gonniedatter Av Maastadfjellet
0071 Driva Brynjadatter Av Maastadfjellet
Hofstad, Unni
0018 Ålvisheim’s Orvar-Odd Hedesson
0062 Ålvisheim’s Siv Åsynje Livesdotter
0075 Ålvisheim’s Live Hedesdotter
Johannessen, Elin D. Walseth
0002 Ålvisheim’s Torje Livesson
0074 Dykebo’s Rosen Elfi
Linderoth, Eva
0022 Utsiraz Bugatti
0078 Kung Sunes Tjorven

Mikkelsen, Sonja
0006 Nysom Oscar Oliver
0050 Heldager’s Opus
Rosenberg, Anneli
0013 Arcticridge Talk To The Paw
0045 Eriksro Bright Star
0072 Eriksro Stojiga Sandy
Skjervik, Liv
0016 Lundetuvans Foss Svartkurle
0032 Moonheim Kalles Fanni
0079 Paluna’s Atla Troyadotter
0090 Paluna’s Sara Heradatter
Storli, Inger Marie
0024 Lyrypas’s Buster
0055 Linesviken’s Bera
0065 Linesviken’s Driva
0086 Lyrypa’s Topsy
Ölén Krüger, Monika
0017 Jens
0088 Eriksro Dashing Doris
Ågren, Annika
0023 Eriksro Luriga Ludwig
0049 Kung Sunes Stina

Vinnerbildet fra spesialutstillingen
BIR: Beyla Arnadottir av Vollakloa, eier Dagrunn Mæhlen (t.h)
BIM: Heike av Vinterskogen, eier Gunn Tove Ormset
Dommere: Siv Sandø og Petter Steen

Vinnere av
VANDREPOKALER OG TROFÉER
VANDREPRIS TIL BESTE VALP
Paluna’s Tinna – Hanna Gautun
KENNEL LINESVIKEN’S VANDREPREMIE TIL OPPDRETTER AV BESTE VALP
Liv Skjervik, oppdretter av Paluna’s Tinna
VANDRINGSPRIS TIL BESTE HANNHUND
Heike Av Vinterskogen – Gunn Tove Ormset
KENNEL ENERHAUGENS VANDREPREMIE TIL BESTE OPPDRETTERGRUPPE
Kennel Vingheia – Gunn Tove Ormset
MÅSTADPOKALEN
Frontpage Arna Atladottir m/ Beyla Arnadottir Av Vollakloa – Dagrunn Mæhlen
MARMELS MINNEHUND, VANDREPREMIE TIL BESTE IMPORTERTE HUND BOSATT I NORGE
Frontpage Arna Atladottir – Dagrunn Mæhlen
KENNEL ENERHAUGENS VANDREPOKAL – LABBEPOKALEN
Heike Av Vinterskogen – Gunn Tove Ormset
KONGESKARVEN, VANDREPREMIE TIL BIR VETERAN
Heike Av Vinterskogen – Gunn Tove Ormset
VÆRØY-LITA´S VANDREPREMIE TIL BIM VETERAN
Eriksro Magiska Moxy – Unni og Iren Storli
UTSTILLINGENS ELDSTE HUND
Maahornets Annar – Roger Gibson
ELEANOR CHRISTIES MINNEPREMIE TIL BIR HUND
Beyla Arnadottir Av Vollakloa – Dagrunn Mæhlen
ZENIA LANGS VANDREPREMIE TIL BIM HUND
Heike Av Vinterskogen – Gunn Tove Ormset
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Barn & hund på spesialutstillingen
Vinner: Elise Gording Hong med Lyrypa’s Qamile Zelda
På bildet sitter Elise (blå skjorte) ved siden av dommer Christen Lang
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BIR Valp
Paluna´s Tinna,
eier: Hanna Gautun.
Vandrepris til beste valp.

Måstadpokalen
Frontpage Arna
Atladottir m/ Beyla
Arnadottir Av Vollakloa,
eier: Dagrunn Mæhlen

BIR - BIM Junior
BIR JR: Moonheim Kalles Fanni,
eier: Liv Skjervik (th),
BIM JR: Ålvisheim’s Torje
Livesson,
eier: Elin D Walseth
Johannessen, Lars Aude Arnesen.

Parklassen
Gunn Tove Ormset med
Heike Av Vinterskogen og
Vingheias Saga
Under til venstre: leder Rita Daverdin med dommerne Petter Steen og Siv Sandø, i midten med ringsekretærene Sven Olov Gustavsson
og Bente Karlsen, til høyre med skriverne Tove Strandmoe og Sigrun Rytter.

BIR - BIM Veteran
BIR Veteran: Heike Av Vinterskogen,
eier: Gunn Tove Ormset (tv),
Kennel Boromir’s Vandrepremie
til beste hannhund
Kennel Enerhaugen’s Vandre
premie – Labbepokalen
Vandrepremie til BIR Veteran –
Kongeskarven
Zenia Lang’s Vandrepremie til
BIM hund
BIM Veteran: Eriksro
Magiska Moxy ,
eiere: Unni og Iren Storli,
Værøy-Lita’s Vandrepremie til
BIM veteran
32
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Fjellsafari ...

og Nalle i seg store mengder fra
ferskvaredisken den dagen. Jeg følte
meg ikke helt sikker på at det var så
sabla smart gjort, siden vi i tillegg
også kjørte på med blåbær, tyttebær
å store mengder krekkling, men
sånn i etterkant så kan vi slå fast
at varme pelskledde småretter fra
Hallingdalskjøkkenet!, det er helt grei
mat for sarte Lundeguttmaver.

Tekst og bilder: Petter Nilsen

To dager’s fjelltur i Hallingdalen var
reinspikka balsam for kropp og skjel
for to som var i behov av en real
overdose med ”batteri ladning”, og
som virkelig trengte en oppkvikker
etter et halvår med en hard kamp for
livets rett.

Vi har nå lagt en lang og tøff periode bak oss, og som en test på at vi er
tilbake der vi hører til, og sist men ikke minst!!!!!!!, som en belønning til
både Doffen og Pappse’n for at vi har klart oss gjennom en lang og vond
tid så skulle det bli fjellsafari på oss.
”Tante” Synøve i Hallingdal hadde

invitert oss ut på tur, og når
noen nevner det supermagiske
ordet ”TUR”, da er det ikke
vanskelig å fange vår fulle og hele
oppmerksomhet. Nå må vi legge
til at det på Bergheim gå’s tur etter
vårt hjerte, for der regnes ikke tur’n
i meter, men i mil, og her er du ikke

på en svipptur til postkassa, for på
Bergheim så går man på tur i dager,
og det er sånne turer vi liker!.
Vi var godt forberedte synes vi, for
Pappse’n hadde smurt inn støvlene
med et ekstra lag ”Minkolje”, og
Doffen hadde nyvaska jegersele, og
ny rem fra Non Stop. Hallingdalen,

og fjellplatåene rundt må bare
oppleves, og det var akkurat det vi
gjorde i to døgn. Vi gikk tom for
superlativer et par kilometer på veien
opp til den første fjelltoppen, og siden
så bare øste det på med fantastiske
opplevelser, for to fra flatlandet
Østfold, så følte vi det som vi hadde
kommet til en eventyrverden. Doffen
som raskt ble superkompis med
både Nalle og ”Rå”Tassen, var litt
stressa de første timene, for her var
det så mye nytt og spennende, og
han måtte jo bare få med seg absolutt
alt. Det som for Doffen’s del falt aller
aller best i smak de to dagene var
Lemmenjakt. Det hadde han aldri
jakta før, men nå fikk han virkelig
oppleve overflod av vilt, og timevis
med heftig Lemmenjakt. Det starta
litt vilt første dagen, da Tassen jaga en
hissig småtass inn under en trerot, og
der forskanset en illsint Lemmen seg,
med bare hode og et sett sylskarpe
framtenner stikkende ut av hullet i
bakken.
Tassen trakk seg klokelig tilbake,
mens en uerfaren og litt i overkant
ivrig Doffen, stupte ned i hullet for
å sette tennene i hissigproppen. Det
var IKKE noe sjakktrekk, Tassen viste
nok hva som kom til å skje han, for
Doffen kom ut med en fresende sint
Lemmen i munn, som hogg de syl
skarpe tennene sine rett i overleppa
på Doff. Det kom som et lite sjokk
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på StoreLemmenjeger, for i en ren
refleksbevegelse, så sendte han
sinnataggen høyt opp i lufta med
en kjapp hodebevegelse. Det som
så skjedde fikk både undertegnede,
og Nøve til å stå med åpen munn å
bare stirre, for mens en megahissig
Lemmen var på vei tilbake fra sin
korte karriere som astronaut, så
kom Tassen elegant trippende, tittet
rolig opp, å snappa en aggressiv
Stukaspilot i lufta som en profesjonell
håndballspiller. Kort prosess, og
et nytt hakk i revolverbelte for
Lemmenjeger’n fra Bergheim.
Doffen har etter den prestasjonen
utropt seg til «førstekaster» i
Det Norske Lundelandslaget i
Lemmenjakt. Når jeg påpeker
at han ikke klarte å kverke
sinnataggen, men kun kasta’n opp
i lufta så er det klar melding.: ”
litt treig eller Fatter’n?. det var et
Hallingkast det altså! Å DET er jo
obligatorisk her oppe i dalen det
skjønner du?”. Jeg har selvfølgelig
nevnt for «Førstekaster’n», at han
ble bitt av den lille tassen, hvorpå
kastefantomet kom med følgende
forklaring, «det er jo bare pingler
som har ring i nesa nå da Fatter’n!,
det skal være illsint Lemmen
hengende i overleppa på oss gutta,
skjønner du?», han ser opp på
meg med et sånt type ”Rambo”
blikk, å jeg kan jo bare ikke dy
meg da………. men parerer med,
”kalles vel for Biterlemon det da?”,

hvorpå han blir litt svar skyldig…
Om dag 1. var helt rå, så var dag 2.
litt i overkant. Doffen som under
kyndig veiledning av Tassen, og
Kong Nalle, forfinet jakt teknikken
sin betraktelig, og inntok det som i
hans øyne var ”varme velsmakende
kjøttretter” for hver 100 meter. For
mens Tassen avlivet småsnadderet,
viste det frem for oss, og så la han
det fra seg på stien, så stappa Doffen,

Pappse’n ble vekket av en liten
lykkelig Lemmenjeger klokka 07.00
i dag, som lurte på om jeg kanskje
hadde fått litt for mye av Hallingdals
balsamen, eller om vi snart skulle
tusle de 8 km på jobb.

Vi drømmer oss tilbake til den
Norske fjellheimen, med velfylte
blåbærtuer, mengder med
småhissige varmretter, og et helt
uvirkelig eventyrlandskap, som
bare et høst Norge, badende i sol
fra en nærmest skyfri himmel kan
by på.
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Noen velger derfor å finne et
kommersielt laget fór som hundene
liker. Det finnes mange gode hundefór
som er bygget på kunnskap om
hundens behov, og som det er lett å få
tak i. De er også lette å ha med seg på
tur, og lette å fordele til flere hunder.
Les innholdsfortegnelsen nøye, merk
deg særlig fettprosenten, og hva slags
fett/oljer som er tilsatt i fóret.

HUNDENE LØP FRITT I FJÆRE OG FJELL: Velkjent miljøbilde fra Tussen på Værøy mot
Mosken og Lofoten. Foto: Jon Wagtskjold

lundehunden. Fettet inneholder nemlig
essensielle fettsyrer og fettløselige
vitaminer som er helt nødvendig for
at stoffskiftet til hundene skal fungere
riktig. Og fjerner vi alt fettet fra fóret,
risikerer vi å utløse akkurat det vi
ønsker å motvirke.

Lundehund
og mat
Av Solveig B. Steinnes

LUNDEHUNDEN HØRER HJEMME I KYSTMILJØ: Daga koser seg i fjæra langs
Hardangerfjorden. Foto: Jon Wagtskjold

Lundehundeiere er kanskje mer bekymret enn folk flest over hva de skal fóre hundene sine med. Og med
god grunn. Faren for at hunden skal få IL som en følge av feil fóring er faktisk til stede. Men hva kan vi
gjøre for å fóre riktigere?
Historisk tilbakeblikk
For å finne svarene på det er
det nødvendig å se på hvordan
lundehunden har levd og blitt fóret
i fortiden. Hunden hører hjemme i
et kystmiljø, der tilgangen på fisk og
andre sjødyr var stor. Kostholdet i
familiene langs kysten var tidligere
i stor grad basert på fisk. Kjøtt ble
servert bare til fest og i helgene. Men
fisk var det lett å få tak i, og den var
billig. Derfor er det all grunn til å anta
at hundene som levde i dette miljøet
også hadde en diett som besto av en
stor andel fisk. I tillegg var hundene
gårdens renovatører. De fanget mus
og lemen, og at disse delikatessene
gikk ned på høykant er våre dagers
lundehunder levende bevis på.
Dessuten løp hundene fritt i fjære og
fjell, og fant mange andre godbiter som
36
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de ufortrødent inntok. De fant nok
både skjell, krabber, tang, døde fugler,
fugle-egg, og mange andre godsaker
som de helt sikkert tilføyde i kostholdet
uten å konsultere menneskene sine.
Det er nok å se på hva dagens
lundehunder gjør når de får sjansen til
å streife fritt i skog og mark.
Næringsinnholdet
Et slikt kosthold har helt sikkert
inneholdt mye mer proteiner og mye
mindre fett og karbohydrater enn det
ferdige hundefóret som de fleste gir
sine hunder i dag. Andre hunderaser
har andre behov, og større toleranse
enn våre lundiser, og når de fleste
hundefór inneholder 15-30 % fett, er
det på grunn av at fettet er en svært
lett tilgjengelig energikilde for hunden.

Hunder nyttiggjør seg fett både
enklere og bedre enn karbohydrater,
og omdanner det til energi som kan
utnyttes direkte.
Dagens kommersielt omsatte tørrfór
til hund er sammensatt av kjøtt,
karbohydrater og fett, og er tilsatt
vitaminer og mineraler for å dekke de
grunnleggende behovene. Mesteparten
av fóret, ca 50% består av karbohydrater
i form av hvete, mais, erter, sukkerbeter
og andre plantenæringsstoffer. 20-30%
er proteiner fra forskjellige kilder.
Og opp til 30 % av fóret kan være
forskjellige former for fett.
Fórer vi med slikt tørrfór gir vi
lundisene våre alt for mye fett i
kosten. Likevel må vi være forsiktig
med å fjerne alt fettet fra fóret til

Fettet i fóret
Fett består stort sett av fettsyrer. De
finnes i mange utgaver, som mettede
eller umettede fettsyrer, og disse virker
svært forskjellig på stoffskiftet både til
mennesker og dyr. De fleste har nok fått
med seg at flerumettede fettsyrer er bra
for oss, mens mettede fettsyrer ikke er
like bra. Det samme gjelder for hunder.

Eget fór, tørrfór, råfór eller
sammensatt diett
Hva vi velger å fóre hunden vår med
er avhengig av mange ytre faktorer,
som antall hunder i husholdet,
sykdomshistorie og tidsklemma. Har
man bare en eller to hunder, kan det
enkleste være å la de få deler av den
maten du selv spiser, i stedet for å kjøpe
eget fór til dem. Dette er en gammel
tradisjon. Det er slik forfedrene våre
fóret hundene sine. Det er kanskje ikke
like greit å gjøre det på denne måten
hvis antallet hunder i husholdet utgjør
et større antall. Og - det kan bli dyrt.

Rått fór, kjøtt og bein, fisk og
planter som males sammen eller gis
hele utgjør en egen grein innenfor
hundefóringsverdenen. Denne typen
fóring krever både tid og kunnskap fra
hundens eier, og kan man ikke nok,
er det lett å tråkke feil. Men hundene
elsker dette fóret. Har du det som
trengs av tid og kunnskap, er det dette
som er best for hunden.
De fleste av oss vil i praksis gjøre slik
våre forfedre, og de som levde langs
kysten i eldre tider gjorde; de vil la
sine hunder få en sammensatt diett.
Kjøpt fór tilsatt middagsrester, brød
med leverpostei, rå bein og tørrfisk.
Og husk at alle de mest nødvendige
næringsstoffene som hunder trenger
finnes i både melk og egg. Det gjelder
både proteiner, fettsyrer, mineraler og
vitaminer.

Hunder trenger først og fremst den
typen fettsyrer som kalles omega 6,
men også omega 3 utgjør en viktig
faktor i hundens kosthold. Disse
fettsyrene er viktige for å bygge opp
cellemembranene, og mangel på dem
kan utløse sykdommer hos hund. Det
er derfor viktig at vi forstår forskjellen
mellom fettprosenten i fóret og andelen
essensielle fettsyrer i det fettet som
finnes.
Vi må altså vite hva slags fett fóret
inneholder. Er det fett fra storfe, sau
eller gris, eller er det fra høns, fisk
eller planter? Forskjellen er viktig
å legge merke til. Fett fra fisk er rikt
på de flerumettede omega 3- syrene,
mens fett fra sau inneholder mer av de
mettede fettsyrene. Plantefett tilfører
kroppen omega 6, og også omega 3.

PÅ JAKT I FJÆRA: Lundehunden hører til i et maritimt miljø, og har til alle tider drevet med
sanking og matjakt i fjære og utmark. Amie i fjæra på Værøy. Foto: Solveig B Steinnes.
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Trene
blodspor
Tekst: Lille Wagtskjold
Bilder: May Elisabeth Lernæs
Selbekk og Lille Wagtskjold

Rekruttklasse och bronsemerkestagning
Tekst og bilde: Eva Pretkelis med Hammarhöjdens Yior Cooling

På facebook kan man hitta lite av
varje. En del önskar man att man
sluppit se och annat är till stor glädje.
Till den senare kategorin hör ett
inlägg från Rakkestad Hundeklubb i
Norge. De skulle ha rekruttklasse och
bronsemerkestagning i agility 28/5. Jag
hörde av mig och jag var så välkommen
även om jag inte var medlem och
dessutom bodde i Sverige.
Vad i all världen är nu rekruttklasse?
Och vad ska man kunna för att få ett
bronsmärke?
I rekruttklasse ingår alla hinder utom
slalom och gungan, dessutom får
man lov att lyfta ”släpet” på den platta
tunneln om det skulle behövas. Banan
var lagd som ett M så om man ville
kunde man passa på att öva på både
bakombyten och framförbyten. Vi
fick göra banan två gånger och den
besvärliga svenskan (jag) bad att få ta
den från andra hållet andra gången
och det fick jag. I Rakkestad finns en
lunde som tränar agility och också
var med på tävlingen. Det gjorde att
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lundehund var den vanligaste rasen.
Det måste vara första gången det var
så. Både min Yior och norska Emma (
Lyrypas Emma) skötte sig exemplariskt.
Yior blev vanvettigt förälskad i Emma
så henne fick de gömma undan i en bil
när vi skulle ta bronsmärket.
För att klara bronsmärket ska man
göra en bana där alla hindren ingår.
Eftersom det blåste valde domaren att
inte ha med platta tunneln i banan. Det
hindret och bordet fick vi visa upp att
hundarna kunde utanför banan innan
vi startade. När domaren sa BORDET
fick jag en kalldusch – finns det hindret
överhuvudtaget kvar längre? Men ja
det gör det….Nåväl Yior hoppade
snällt upp på rätt sida och satt där i de
önskade fem sekunderna. En annan
skillnad mot Sverige är att man i Norge
får ta om slalomen från där det blev fel,
om det nu blir fel. I Sverige måste man
börja om från början.
Banan för bronsmärket var ett u. Yior
kände igen starten och la iväg som en
rem, matte fick skena efter och kom

ikapp honom vid hinder nummer fem
som var balansbommen. Slalomen kan
han egentligen inte ordentligt men med
lite hjälp och stöttning trasslade han
sig igenom den. Gungan for han över
som en raket men den hade åtminstone
gått över hälften när han hoppade av så
det gick bra – förutom med matte som
fick hjärtat i halsgropen. Visserligen
är ju lundehundar fågelhundar men
flyga tycker jag de ska låta bli. Domaren
godkände vårt lopp men sa att slalomen
bör vi träna mer och så kanske få till en
mindre livsfarlig gunga.
Jag vill tacka Rakkestad Hundeklubb
så mycket för att jag fick komma med
Yior! Det var trevligt att komma till er
klubb och jag kommer gärna tillbaka
om ni ordnar fler liknande saker.

Lundehunden får ikke lenger brukes til den oppgaven den er skapt til, nemlig å fange lunder i ura. Noen
hunder har vært så heldige å ha blitt brukt til eggsanking, mens de fleste må finne andre aktiviteter å bruke
sansene sine på.
Lundehunden liker å bruke nesen sin, så ett alternativ kan
være å gå blodspor. Det er meningsfylt for hunden og den
får både mental og fysisk aktivitet. Det å gå et sporsøk
i 10 minutter kan tilsvare en løpetur på 5 kilometer, og
hunden sovner sliten og lykkelig når den kommer hjem.
Blodsportrening er fint for både hund og eier, enten det er
for trivselens og aktiviseringens skyld eller for å trene til å gå
opp til en sporprøve.
En sporprøve kan vi ta fordi vi ønsker at hunden skal bli
godkjent ettersøkshund, for at den skal bli viltsporchampion
eller fordi vi bare ønsker en fin konkurranseaktivitet både
for oss selv og hunden vår. Uansett hva vi har som mål,
må vi begynne i det små, og trene oss opp. Det er heller
ikke nødvendig å gå en sporprøve hvis en ikke har lyst. Du
bestemmer selv hvilket nivå som passer deg og din hund!
Hva går så en sporprøve ut på?
Som med all hundesport er der regler også for dette.
Blodspor går ut på at hunden skal følge et utlagt og umerket
spor (av 3 dl storfeblod) og finne sporslutt som er markert
med en hjorteskank el. lign. Sporet skal være minst 12
timer gammelt, og skal ikke legges ut på snødekt mark.
Hunden får sporsele evt. et eget sporhalsbånd og sporline
på, og skal ta an sporet når fører gir tegn til å begynne å
søke. Søket skal gjennomføres i et rolig tempo og uten støy.
Dommeren vurderer hunden etter et sett med kriterier, og
gir karakter etter hvor godt han/hun synes sporsøket har
blitt gjennomført. Regelverk og informasjon om de ulike
prøvetyper finner du på NKKs hjemmeside.

Hva trenger jeg til trening?
•

Storfeblod. Du kan bruke vanlig
matblod som du finner hos
slakteren eller i frysedisken i mange
matbutikker.

•

Flaske til blodet for å merke
sporet. Jeg bruker en vanlig liten
”Farrisflaske” med drikketut, og bare
snur den med åpningen ned når jeg
skal merke. Hvis du spruter, bruker
du altfor mye blod.

•

Merkebånd. Under trening bruker
vi merkebånd til å merke sporet slik
at vi vet hvor det går, og dermed vet
om hunden kommer ut av sporet.

•

Hjorteskank, skinnfille el.lign. til å
markere sporslutt.

•

Sporsele eller et eget halsbånd som
brukes bare til sporarbeid.

•

Sporlinen kan være en lett plastline
eller en line av rundlær. Den skal
ikke ha skjøter eller annet som
gjør at den kan bli hengende fast
i busker og kratt. 5-7 meter lang
synes jeg er en god lengde. Det er
vel unødvendig å si at flexibånd er
bannlyst i sporet……

Nr. 3 - 2014

39

Lundehund-nytt

Lundehund-nytt

v

På en sporprøve kan sporet se ut omtrent som på skissen som
er vist her:
Det skal være ca. 600m langt og der skal være fire vinkler og
to avhopp (noen meter der vi ikke har brukt blod i sporet).
Ett eller annet sted i sporet har vi også et sårleie, et oppspark i
marken der det har blitt blodet litt ekstra, for å illlustrere et sted
der et skadeskutt dyr har ligget. Det er bra om hunden markerer dette under prøven.

Legge ut sporet
Det beste er om en kan trene to og to personer sammen, der
en går foran og bestemmer hvor sporet skal gå, og samtidig
henger opp merkebånd. Den andre går bak og ”bloder” i
sporet. Pass på å ikke tråkke i sporet etter at blodet er lagt
ut, ellers kan vi risikere at vi tråkker blod utover terrenget
der det ikke skal være. Og ved sporslutt er det greit å gå 90
grader rett til høyre eller venstre, alt ettersom, når skanken er
lagt på plass. Fortsetter vi rett frem er det lett for at hunden
går rett forbi sporslutt i sin iver etter å følge sporet. Det er
nemlig ikke BARE blodet hunden går etter – ferten av oss
mennesker er også med i sporet.
Og når vi senere skal gå sporet er det greit at den ene
personen går med hunden, og den andre går bak og plukker
ned merkebåndene. Det er lite kjekt med ”gamle” merkebånd
som henger igjen og lurer de som kommer senere og skal
legge ut spor.
Hvordan begynner vi å trene?
Det er lurt å ha en egen sele eller halsbånd som bare brukes
til sporarbeid. Ved sporstart skifter du fra det vanlige som
hunden bruker på tur, til det den skal bruke ved sporsøk.
Og når sporet er ferdig skifter du tilbake til det vanlige
halsbåndet eller selen som hunden hadde på seg før den gikk
sporet. På denne måten gir vi hunden et signal om at det nå
skal arbeides, og etterpå at arbeidet er over. Hunden lærer
fort hva som forventes av den når den får ”arbeidstøyet” på
seg.
•

•

40

Når vi begynner å trene en hund til å gå blodspor,
starter vi alltid forsiktig. Hundens alder er av
mindre betydning. Du kan godt begynne med en
valp på 8-10 uker, men det er ingen forutsetning å
starte tidlig – det viktigste uansett når du begynner
er å legge forholdene til rette for gode sporevaner
hos hunden (lav nese, rolig fart, god motivasjon
etc.).
Start ved at hunden får lov til å følge korte spor av
for eksempel et blodspor eller et familiemedlem
– som han har motivasjon for å ville følge etter og
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•

•

•

•

•
•

finne igjen. Legg gjerne sporet på mark uten særlig
vegetasjon eller med kort gress, slik at luktsporet
hunden følger, stort sett er fra det som kommer fra
selve sporet.
Vi legger korte spor og slake svinger, og venter ikke
så lenge før vi går sporet. Et par-tre timer er nok
til å begynne med, bare slik at sporet ’legger seg’.
Går vi sporet med en gang vil luktbildet være for
overveldende for hunden til å begynne med. Et lite
vinddrag i luften kan også flytte et spor flere meter
til siden, noe som gjør det vanskelig for hunden å
følge sporet der det faktisk er lagt, og fører tror at
hunden går feil.
Bruk merkebånd som du henger opp i grener
eller busker langs sporet, slik at du selv vet hvor
sporet går. Når du etterhvert er klar for å trene
på nattgammelt spor er det vanskelig å huske om
sporet gikk her eller der, på høyre eller venstre side
av treet osv. Når du vet hvor sporet går lærer du deg
å lese hundens kroppsspråk når du ser at han går av
sporet (tap) og når han finner det igjen. Det har du
igjen for hvis du senere vil gå opp til en prøve.
Etter hvert kan du trene forskjellige spor hvor du
forandrer både lengde, innhold og terreng (tett
krattskog, jordekanter, åpen gammelskog, nyslåtte
jorder, over og langs skogsvei, langs våt myrkant,
krysse bekker etc).
Unngå å hjelpe hunden i tapsarbeid – la den prøve
å løse oppgavene selv. Stå stille og la den ringe litt
og eventuelt gå tilbake et stykke for å finne tilbake
til sporet når den har mistet det.
Det er ingen grunn til å gå i lettere sporterreng
enn nødvendig - heller tvert imot, så lenge hunden
LYKKES under treningen.
Senere øker vi både lengden og vinklene, samt
tiden sporet ligger før vi starter, inntil hund og
fører er klar til å gå et fullt, nattgammelt spor uten
merking.

Nesen i bakken, et merkebånd sees i forgrunnen

Tilbake for å sjekke om dette var rett: og det var
det. Se hvitt merkebånd oppe til venstre i bildet.

Sporslutt!

Tilbake til standplass med skanken!

LYKKE TIL MED TRENINGA!
Nr. 3 - 2014
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Innspill til nye retningslinjer for beregning
ved Årets Utstillingshund
Årets Aktivitetshund:

Tekst av Unni Hofstad og Dagrunn Mæhlen

Er du aktiv
med lundehunden din?
Tekst: Elin D.W. Johannessen og Irene Stølan

Hvilke aktiviteter gjør du med lundehunden din? Er hunden
din spesielt god på noe, som du ønsker å trene mer på?
Dette er noe vi ønsker å vite når vi nærmer oss ny kåring av
Årets Aktivitetshund.

1

Nytt av året er at uoffisielle stevner eller prøver vil være
tellende. Som tidligere vil det også gis poeng for deltagelse,
selv om man ikke har bestått/disket eller blitt premiert.
I tillegg vurderer vi å ta med andre aktiviteter. Vi er da
avhengige av innspill fra deg som er aktiv med lundehunden
din. Aktivitet kan være så mangt. Noen trener triks, andre
lærer hunden å søke egg eller sopp. Mangfoldet er stort og vi
trenger derfor hjelp til å finne frem til gode aktiviteter.
Fra før av er aktivitetene lydighet, agility, rallylydighet,
kreativ lydighet, brukshund, blodspor og ferskspor og
redningshund med i kåringen.
Send oss dine innspill innen 1. november til aktivitetshund@
lundehund.no.
Nærmere om påmelding kommer i Lundehund-nytt nr. 4.
2

Hilsen fra
Komiteen for Årets Aktivitetshund,
Elin D. W. Johannessen og Irene Stølan.

1

Lundestugus Linjadatter Alfa Frøya
sanker egg på oppdrag for Avinor
Tromsø. Eier og foto: Merete Evenseth

2

Nauma (Ålvisheim`s Nauma Livesdotter)
i rallylydighet kl.1, hvor hun fikk sitt 2.
opprykksnapp. Eier. Ida Skarkerud. Foto:
Marit Stenen

3

3
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Stolt Lundefoxen`s Ariel med
hjorteskanken funnet i enden av sporet.
Eier og foto: May Elisabeth Lernæs
Selbekk

Undertegnede Unni Hofstad og Dagrunn Mæhlen har i
de senere år hatt ansvaret for poengberegning opp mot
Årets Utstillingshund i Norsk Lundehund Klubb. Styret
har i styrevedtak 33 2013/2014 gitt oss mandat til å se på
og ev. endre denne poengberegningen. Vi har sjøl satt
en frist til 01.10.14, men har i ettertid bedt styret om
utsettelse, behandlet i styrevedtak 18.07.14. Årsaken til
utsettelsen er at vi avventer NKKs avklaringer på hvordan
utstillingsstrukturen skal bli framover, bl.a. hvordan det blir
med Cert-utdelinger. Se Hundesport nr. 5 – 14. s. 56-58.
I utgangspunktet har vi et godt poengskjema, men det
kunne vært forbedret på noen punkter. Vi vil med dette be
medlemmene gi oss signaler og forslag som sendes pr. e-post
til oss. Det vil ikke bli åpnet noen debatt av oss på Facebook.
Husk at kåringen gjelder kun for norske hunder.
For året 2013 fikk vi et nytt poengoppsett med retningslinjer
for Årets Aktivitetshund, disse skal vurderes av styret etter et
år. Dette kan være gjeldende også for Årets Utstillingshund.

Vi kan informere om at vi innhenter opplysninger for
hver enkelt hund som deltar i konkurransen på Dog
Web hos NKK. For året 2014 følges den eksisterende
poengberegningen.
Det vi ikke kan gjøre noe med, er dommerens prioriteringer
på utstillinger, men vi kan gjøre vårt til å vise vår hund i
god kondisjon og med utstillingstrening ved godt samspill
mellom hund og eier så godt det lar seg gjøre.
Vedlegg: Poengskjema slik det er i dag, med fem tellende
utstillinger gjennom utstillingsåret og med fem forskjellige
dommere der kun de to beste resultatene er tellende på hver
enkelt utstilling.
Vi ber om tilbakemelding og forslag fra norske medlemmer
innen 01.12.14 på e-post utstilling@lundehund.no.
Hilsen Dagrunn og Unni

POENGTABELL FOR UTREGNING AV ÅRETS UTSTILLINGSHUND
Ant. hunder
BIR
BIM
2 BHK/BTK
3 BHK/BTK
4 BHK/BTK

1-5
10
8
6
4
2

6-10
11
9
7
5
3

11-15
12
10
8
6
4

16-20
13
11
9
7
5

21-25
14
12
10
8
6

26-30
15
13
11
9
7

31-35
16
14
12
10
8

36-40
17
15
13
11
9

41-45 osv.
18 osv.
16 osv.
14 osv.
12 osv.
10 osv.

Tilleggspoeng for følgende:
RES. CERT
CERT/CK
CACIB/RES.CACIB

2 poeng
4 poeng
6 poeng

BIG 1
BIG 2
BIG 3
BIG 4

16 poeng
14 poeng
12 poeng
10 poeng

BIS 1
BIS 2
BIS 3
BIS 4

24 poeng
22 poeng
20 poeng
18 poeng

* Fordeling som skjema og ant. hunder over 46 hunder osv.
* De 5 beste utstillingene for 5 forskjellige dommere.
* Hunden får kun de to høyeste oppnådde tallene pr. utstilling;
- f.eks. BIR 10 poeng og CK 4 poeng= 14 poeng.
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Lillelunden
Tekst og tegning: Elin M. Hovde

Kryssord	
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  de	
  grå	
  feltene	
  vil	
  det	
  ;l	
  slu<	
  danne	
  seg	
  et	
  
ord.	
  	
  

!
!

1.	
  Ørken	
  i	
  Afrika
2.	
  Hva	
  kan	
  man	
  få	
  av	
  elektrisk	
  strøm	
  hvis	
  man	
  er	
  uheldig?
3.	
  Nam,	
  nam	
  -‐	
  de<e	
  ﬁnner	
  vi	
  i	
  skogen	
  om	
  høsten.	
  Det	
  kan	
  stekes.
4.	
  Kommune	
  i	
  Lofoten	
  som	
  har	
  mye	
  lundefugl.
5.	
  Et	
  annet	
  ord	
  for	
  å	
  stoppe.
6.	
  Dyr	
  du	
  kan	
  melke.
7.	
  Vil	
  hunden	
  gjerne	
  ha	
  hver	
  dag.	
  

1.
2.
3.

4.

!

7.

Holli og alvorspraten
Etter at katten jagde en kaninunge ute
på åkeren, har Holli bestemt seg for at
hun må ta en alvorsprat med katten.
Katten er veldig lur og rask, og klarer
å komme seg unna Holli flere ganger
før hun får den innenfor rekkevidde og
kan få sagt hva hun mener om den slags
oppførsel mot flokkens medlemmer.
Katten blir skikkelig sur på Holli, og
bestemmer seg for å ta en tur til skogs
helt alene.
Ute i skogen er det lyst og trivelig
denne dagen. Fuglene synger, og det
blåser lett i toppen av trærne. Katten
sniker seg gjennom lyng og kratt, og
synes den hører en fugl både her og
der, og jammen er det ikke ei mus
der nede i mosen også! - Nam, nam
- endelig en godbit, tenker katten, og
setter etter musa. Det bærer gjennom
lyng og kvister så jordspruten står, men
denne musa er lur, og forsvinner inn
under en stubbe der katten er for stor
til å komme inn. -Æsj, tenker katten,
men snart er den på jakt igjen, og slik
går dagen. Den har helt glemt Holli.

Holli har ikke glemt katten. Hun går
rundt på gården og snuser etter sporene
dens, og da hun og matmor går en tur
i skogen, kjenner hun lukten av små
kattepoter. Men matmor vil en annen
vei, så hun må gi opp det sporet.
Kvelden kommer, og Holli skal legge
seg, men katten er fremdeles borte.
Holli og katten pleier å dele seng, og
nå må Holli legge seg alene. Det liker
hun ikke, og nå begynner Holli å lure
på om hun var litt for hard mot katten
i alvorspraten sin. I morgen må hun
prøve å finne den igjen og forklare at
hun ikke mente at den skulle flytte.
Det går to dager før katten endelig
kommer hjem igjen. Den jaktet seg
helt bort i skogen, og plutselig var den
kommet til en vei den ikke kjente seg
igjen på. Akkurat da ønsket den seg
nesen til Holli som kunne ha funnet
veien hjem igjen lekende lett. Katten er
ikke god på å finne veien hjem, og nå
går den langs veien og mjauer sårt. Da
hører den noe som kommer trillende,

og skvetter inn i graset for å gjemme
seg. Det er en sykkel, og Holli løper
ved siden av! Snakk om flaks. Katten
mjauer høyt og klagende, og både
sykkelen og Holli bråstopper, men de
ser ikke katten. Matmor og Holli skal
nemlig ned til elva og bade i det fine
været. Matmor har tatt sykkelen, som
har et bur montert på baggasjebrettet
for at Holli kan sitte der når hun blir
sliten av å løpe. Sykkelen blir stående
igjen oppe ved veien da de går ned
til elva, og katten nærmer seg den
forsiktig.
Da Holli og matmor kommer tilbake
fra bading, finner de katten i graset ved
siden av sykkelen. Både Holli, matmor
og katten er glade for å se hverandre
igjen, og katten får kjøre i buret bak på
sykkelen hjem, mens Holli løper glad
ved siden av. Heldigvis endte det godt,
men Holli kommer nok til å tenke seg
om to ganger før hun snakker så hardt
til katten en annen gang.

5.
6.

Vil	
  du	
  være	
  med	
  i	
  trekningen	
  av	
  en	
  lundehundeﬀekt,	
  send	
  inn	
  svaret	
  ;l	
  
redaksjon@lundehund.no	
  innen	
  1.	
  november	
  2014.	
  Voksne	
  kan	
  også	
  sende	
  inn	
  på	
  egne	
  eller	
  
andres	
  barn	
  eller	
  barnebarn.	
  
Løsningen	
  på	
  kryssordet	
  i	
  forrige	
  nummer	
  var:	
  HUGGORM
Denne	
  gangen	
  ﬁkk	
  vi	
  inn	
  to	
  svar,	
  og	
  den	
  heldige	
  vinneren	
  som	
  får	
  ;lsendt	
  en	
  
lundehundeﬀekt	
  i	
  premie	
  er	
  Malin	
  Joseﬁne	
  Haustreis	
  fra	
  Trofors.	
  Vi	
  gratulerer!
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Eggsankingen ved Tromsø flyplass, våren 2014

Dogs4All 2014

Tekst og bilde: Merete Evenseth, Lundehund kontakt for Troms.

Tekst og bilde: Geir Morten Jansberg

Også i år skal vi ha
stand på rasetorget
under Dogs4All på
Lillestrøm der det pr
i dag er påmeldt over
100 forskjellige raser.
I år går arrangementet over
tre dager,14-16 Nov. Grunnen
til at det går over tre dager
i år er at i tillegg til Norsk
Vinner utstilling, som er på
fredag for alle raser, så er
det Nordisk vinner utstilling
lørdag og søndag hvor
lundehunden skal i ilden på søndag.

- Ligg unna mine egg,
sier Frøya til Jack

I år har vi utvidet standen fra 8m2 til 16m2 i og med at det er
ett større arrangement i år. I den forbindelse ønsker vil at det
er noen flere som kunne tenke seg å hjelpe til på standen. Jeg,
Roger Gibson og Gro Viken vil være mye av tiden der, men
med større stand er det greit at vi er flere, og ikke minst ta
med hunder så vi får en levende stand.
Disse tre dagene vil det også være raseparader, kl 13.30, i
show ringen og vi har vært godt representert med hunder
tidligere år. Vi ønsker selvsagt så mange som mulig kan være
med så vi virkelig syns når vi går runden. Dette har ikke noe
med utstillingene ellers å gjøre så her kan alle bli med, eneste

kriteriet er at lundehunden er over fire måneder. Ta med
norske flagg.
Vi skal ha en skjerm på standen som skal vise bilder og i den
forbindelse ønsker jeg masse bilder som kan gå på skjermen
kontinuerlig.
For de som vil hjelpe til, være med på raseparaden, sende
meg bilder eller andre spørsmål så send det til min mail
adresse: gmortj@online.no eller så treffes jeg på telefon
47626707.
Geir Morten Jansberg

Charlie er Norges
eldste lundehund!
Dette bildet pluss tekst sto i Lundehundnytt nr. 2.
Dessverre ble det uteglemt at han nå er Norges eldste
Lundehund. Født 1.10.99 av mor Lita og far Tass. Han
ble hentet på kennel i Kirkenær, og eierne Kari og
Steinar Tryland sier han stortrives på sine eldre dager!
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I vår begynte vi på egenhånd, for å se
etter egg, i begynnelsen av mai. Første
egget fant vi 16.mai. Og kun ett egg
den dagen. Etterhvert kom Avinor på
banen og spurte etter hjelp, for fuglene
hadde begynt å verpe. Undertegnede
med sine to hunder, Frøya og Gurine,
samt Tomas Arnesen med sin famille
og hunden Emil, ble innkalt til Kaffe
og kake møte hos Avinor. Som takk
for fjorårets arbeid fikk de tre hundene
hver sin spesialsydde refleks vest med
navnet sitt på, samt et gavekort på
kr 400,- til hver hund. Det var veldig
koselig å få slik oppmerksomhet.
Etterhvert tok det “litt av” i media.
Først fikk jeg en tlf fra VG, som ville
være med å filme, samt intervjue oss.
Så sent en kveld i 21.00 tida i nydelig
vårvær, hadde jeg en journalist og en
fotograf, springende i hælene på meg
og Frøya. Det går ganske hurtig, for
Frøya er veldig god til å finne egg, så
det er bare å følge på tempoet hennes.
På grunn av at dette skulle på film, så
måtte vi konstruere noen egg funn, slik
at fotografen kunne få filme. Det er
disse filmsnuttene som lå på VG nett ei
stund. Tilslutt ble Frøya litt lei av å ikke
få jobbe i fred, så hun ville til slutt bare
stikke av med eggene. Slitsomt å være
filmstjerne.

Noen dager etterpå ringte lokalavisen
og vi stilte opp til intervju og
fotografering. Og tilslutt hadde
Dagbladet fått nyss i dette, og jeg ble
intervjuet pr tlf og sendte noen bilder
til journalisten. Artig at det ble litt
mediastyr.
Men dessverre, for Avinor, så fikk de
klage fra Miljøverndepartementet
i nord. De likte ikke at det var blitt
mindre terner, som også er på rødlista.
Og de likte ikke at hunder ble brukt
til denne jobben. Avinor rådfører seg
hele tiden med Tromsø museum og
fugleeksperter der, som mener at det
mest humane er å ta egg. Alternativet
er å skyte fugl, fordi hekkeområdet
ligger for nært flystripen. Jeg kan forstå
dilemmaet her, da vi lundehund eiere
har rødlista hunder, men sjefen for
sikkerheten i Avinor var veldig klar på
at denne formen for eggtaking var og er
den beste. Det handler om din og min
sikkerhet ved landing og take off ved
Langnes flyplass.
I år fikk flere lundehunder prøve seg
med ganske bra resultat. Noen tok
det med en gang, mens andre blir nok
bedre til neste år. De som har vært
med i år er Lundestugus Linjadatter
Alfa Frøya, Mopsegårdens Gurine,
Mopsegårdens Emil, Sarek, Son-Miks

Balder, Eriksro Pearl Pontiac (Jack),
Obrimas Åvar Urdsønn (Jæger) og
en liten gjesteopptreden av Eriksro
Trevliga Liam (Kark).
Tilsammen fant vi 524 egg i år og til
sammenligning 548 i fjor. Det meste vi
fant på en kveld var 133 egg. Vi holder
på ca en time hver kveld og hundene
får ett egg til belønning når vi er ferdig
med dagens leiting.
Avinor er så fornøyd med jobben vi
gjør at de har søkt Fylkesmannen om
å få utvide søksområdet til 2 andre
plasser, som ligger for nært, men
som Avinor ikke eier selv. I tillegg
har Avinor spurt min datter, Frida
Evenseth, om å få bruke hennes
filmsnutt om eggsankingen på sine
intranett sider, for å inspirere andre
flyplasser til å bruke lundehunden.
Filmen kan hvem som helst se på
Youtube under navnet hennes.
Filmen ble laget og vist på Spesialen i
Trondheim i fjord. Det har vært flere
radioinnslag om eggsankingen, hvor
både flyplassene Evenes/Narvik og Sola
har vært nevnt. Så plutselig får noen tlf
om å prøve i sitt distrikt, og det hadde
jo virkelig vært flott.
Hilsen Merete Evenseth
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Arna å eggsanking
på lundehundtreff
15 juni var det trivelig lundehundtreff for avd. Trøndelag hos
Oddbjørg Bakk og Frode Sørli i Hemne, og denne gang var vi
med, matmor og lundisan Arna og Beyla. Til sammen var vi
9 tobeinte og 12 firbeinte, og hundene sprang løse på en fin 2
timers tur/retur med bratt oppoverbakke til en fin gapahuk. På
slutten av treffet fikk vi servert god gryterett med tilbehør. Men så
tilbake til «eggsankinga»…
Tilbake til huset etter turen så hadde Stefan ordnet med egg,
og hadde to uvaska hønseegg som han plasserte ut på åkeren. Vi
skulle prøve om det var slik at alle lundiser «tok» dette, slik som
de flinke rasebrødrene- og søstrene i nord på flyplassen. Noen
lundisa prøvde, men ikke det helt store utslaget. Opplæring må til
fra nord antagelig…
Ja, ja man må jo prøve når man har en godkjent ettersøkshund,
tenkte jeg, så Arna ble satt på saken… Ikke hadde vi langline,
og ikke lukta det hverken blodspor etter rådyr eller hjort!! Og
matmor sa SØK, som ho bruker å si når det dreier seg om å gå
spor.
Med det samme tror jeg ikke Arna skjønte at det var poenget
å finne egg, og måtte få jenta til å gå nærmere der et av disse var,
men da ho fikk egget i munnen var spor- og jaktjenta på plass i
hodet. Da visste ho akkurat hva ho skulle gjøre!
Eller nei da, for ho hadde så visst ikke tenkt å gi fra seg egget
til matmor for en skarve godbit, når sjølve egget var belønningen.
Så ho snudde raskt på hælen og jeg slapp båndet, og ho begynte
å finne riktig sted for å grave det ned. Sånn som ho gjør når ho
finner rådyr- eller hjortefot. Tre steder ble sjekket, før riktig sted
ble funnet bra nok for å grave det ned ved jordbæråkeren, og
egget var fortsatt helt. Og mye arbeid med snuten for å dekke over
egget. Tror ho syntes det var gjort en god jobb.
Enda et egg stod for tur, og Arna gjorde det samme. Matmor
måtte slippe båndet igjen, og nå drog lundisjenta over ei stor grøft
og drog bortetter åkeren. Jeg på fart etter et stykke bak ho, for var
spennende å sjå om ho gjorde det samme som første gang, og om
egget ennå var helt. Målbevisst var ho på veg og leting flere steder
for å finne riktig plass for egget, og fant det ca 400 meter fra
huset og litt inne i skogen. Og jeg såg at dette egget også var helt i
munnen da ho gravde opp plass for å legge det ned…. Masse ros
og ei fornøyd lundisjente var det.
Så Oddbjørg, går du tom og er opprådd for egg i huset, så har
du iallfall to egg som du kan lete etter, et ved jordbæråkeren og et
egg litt lengre unna ved skogholtet.
Hilsen matmor Dagrunn Mæhlen
med Frontpage Arna Atladottir og Beyla Arnadottir Av Vollakloa
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Lundehundtreff for Finnmark og Troms

Fylkeskontakt for Finnmark, Elin D. W. Johannessen og fylkeskontakt for Troms, Merete Evenseth
Foto: Lars Aude Arnesen.

Helga 21. og 22. juni møttes 17 lundehunder og 33
eiere m/ familie til felles treff for Finnmark og Troms
på Storvik i Nordreisa. Harald Jensen m/ familie var
vertskap og tok godt i mot oss i naturskjønne omgivelser
og med flott bevertning.
Helga bød på sosialt med tur og grilling. Vi fikk også til
Lundehund-race og en økt med agility for de som hadde
lyst å prøve seg på det.
Anledningen ble benyttet til å informere om avl
og aktuelle hannhunder til tispeeiere, og det er flott
å se at så mange ønsker å bidra i avlen. Mange gode
matcher har vi også her nord, så her har oppdrettere
og valpeformidler gjort en god jobb med å fordele
hundene. Ikke er vi redde for avstander heller, så det blir
forhåpentligvis flere paringer med tida.
Det var flott å se så mange fine lundehunder i ulike
aldre og med forskjellige personligheter. Valpen Athene
var yngst med sine 6 mnd. Eldste hund var Alva
Skaldsdottir av Vollakloa med sine 8 år. I Finnmark har
vi etter årets telling 10 lundehunder, fordelt på 3 tisper
og 7 hannhunder. I Troms er det 30 lundehunder, fordelt
på 19 hannhunder og 11 tisper.
Vi satser på å få flere treff her nord. Mange har fått
nye bekjentskaper og veien blir kortere til å ta kontakt
for stort og smått. Vi takker på ny for ei flott helg i
Nordreisa!
Nr. 3 - 2014
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Litt fra Rogaland

Valpeformidling i NLK

Tekst og bilde: Liv Skjervik

Søndag 31. august gikk det 15.
Talgjetreffet av stabelen. Været viste
seg fra sin beste side, så fremmøtet var
bra. Kristoffer og hans tilårskomne
lundehund Bobb (Fiskebekken´s
Ask) på 13 år og noen måneder tok
imot oss på tunet. Og etter at alle var
på plass, og alle hundene hadde hilst
velkommen til hverandre, tok Kristoffer
oss med på en runde ned til sjøen og
småbåthavna, gjennom nytt byggefelt
som er blitt til etter at øya ble landfast
med tunnel. Videre som et langt ”17.
mai-tog” gjennom bygda og tilbake til

gården og grilling og god mat. Vi var
mange på dette treffet, en nøye telling
viste 22 hunder og 40 tobeinte. Mange
barn var med denne gangen, til stor
glede for alle hundene som ble kost og
lekt med. Og noen hunder fikk nok lurt
til seg noen godbiter fra bordet også,
(lundehunder skal ikke sulte!). Det var
nok mange trøtte og fornøyde hunder
som kom hjem denne dagen! Kanskje
Bobb møter oss i tunet neste år også!
Ellers har vi vårt ukentlige treff
hver tirsdag i Hundeparken, der

hunder og tobeinte treffes og løser
”verdensproblemer” mens vi griller og
får tid til ”middag” ute denne gangen
også. Nyeste hund der er valpen Dag
som bor i Stavanger, og kommer fra
oppdretter Gerd Haugen. En riktig
tøffing som lærer seg å omgås andre
hunder på en god måte. Det er plass til
mange flere der, så bare kom dersom
dere har lundehunder, unge og gamle!

GOD HØST!

Valpeformidler i Norsk Lundehund Klubb hjelper
til med å opprette kontakt mellom valpekjøpere og
oppdrettere som har valper til salgs.
Norsk Lundehund Klubb fører statistikk over valpekull. Gi gjerne beskjed til valpeformidler vedr. planlagte kull, valper som er født, når valpene er solgt, og
hvor de dro. Dette formidles videre til klubbens ulike
kartoteker over hunder og eiere.
De som ønsker valpeformidling gjennom klubben må
informere om når paring har skjedd, og med hvilke
hunder, for at formidling kan skje best mulig.

om valp først, dersom tidspunktet passer. Det kan
eventuelt tas hensyn til eksteriøret om valpene skal
brukes til utstilling, og videre avl, slik at de som har
best utviklede ekstratær går til utstillingsinteresserte
kjøpere.
Ta gjerne kontakt med klubbens valpeformidler for
mer informasjon:

Liv Skjervik,
Sygnaveien 16, 4308 Sandnes,
Tel 51 67 22 16 / 958 86 117,
ePost: valpeformidler@lundehund.no

Formidlingstjenesten foretar en viss prioritering.
Valpekjøperne som har ventet lengst får tilbud

Annonsering av valper
Mange oppdrettere legger ut bilder av v
 alpene på
Facebook. Det er jo kjekt å legge ut nyheten der,
men det er ikke “alle” som har interesse av/eller
tilgang til dette mediet. Klubben har imidlertid
to andre tilbud som kan være av interesse for oppdrettere og valpekjøpere å benytte:
NLKs hjemmeside - lundehund.no
Sammen med redaksjonen for klubbens hjemmeside - www.lundehund. no - har vi organisert en
tjeneste hvor informasjon om valpekull legges ut.
Annonsering av valper på Finn.no
Norsk Lundehund Klubb har avtale med nettstedet
Finn.no om annonsering av valper som er til salgs.
Avtalen innebærer at oppdrettere kan annonsere
sine valper gratis, klubben dekker utgiftene. Klubben har også informasjon om rasen liggende som
fast annonse.

Nytt fra Trøndelag
Siden forrige nummer av bladet har vi i Avdeling
Trøndelag hatt vårtreff hjemme hos Oddbjørg Bakk på Eide
på Kyrkseterøra den 15. juni. Det ble en flott søndag. Vi
TAKKER Oddbjørg så mye for av vi fikk komme. Du kan lese
mer om treffet i Dagrunn Mæhlens fortelling om «ARNA Å
EGGSANKING PÅ LUNDEHUNDTREFF»

Ellers håper jeg at dere får tid til å nyte at den generelle
båndtvangen er over og ønsker dere en fargerik høst
Hanna Gautun
For styret i NLK, Avd. Trøndelag.

Det er mange treff på de annonsene som har vært
lagt ut og derfor en god mulighet for oppdrettere
med valper til salgs.
De som ønsker annonsering kan ta kontakt med
valpeformidler Liv Skjervik. Hun bistår med
utforming og publisering av annonsen. B
 enyttes
klubbens avtale med Finn.no, vil NLKs logo
og informasjonstekst knyttes til den enkelte
salgsannonse.
Se også klubbens hjemmeside for mer d
 etaljert
informasjon.
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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@ntnu.no
Nestleder
Hilde Nordtiller, tel: 976 70 647		
Styremedlem Stefan de Graaf, tel: 458 84 710
		
Rita Daverdin, tel: 922 36 662
		
Hilde Helgesen, tel: 917 52 254
Vara- 		
Siri Monkan, tel: 915 85 003
medlemmer
Oddbjørg Bakk, tel: 900 61 633
Revisor		
Mari Østgaard, tel: 913 42 404
Vararevisor
Claudia Melis, tel: 938 59 351
Valgkomite
May Elisabeth Lernæs Selbekk, tel: 951 48 536
		
Solvor Melum, tel: 412 63 684
		
Unni Storli, tel: 404 51 525
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-		
medlemmer
		
		

Berit Marthinussen, Vågehamn, 8412 Vestbygd
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

Komitéer og tillitsvalgte
Valpeformidler
Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes
Tel: 51 67 22 16 / 958 86 117,
ePost: livskjervik@hotmail.com

Ansvarlig for klubbens kalender
Hilde Nordtiller, Trondheim.
Tlf 97676047
Epost: nordtiller@yahoo.com

Avlsrådet
ePost: avlsraadet@lundehund.no
Christen Lang , leder, Sandviksveien 173,
5035 Bergen, Tel: 909 81 295,
ePost: chr-lan@online.no
Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12,
7024 Trondheim, Tel: 911 09 116,
ePost: hanna.gautun@ntnu.no
Mari Johannessen, Kildeveien 24,
2450 Rena, Tel 917 62 953,
ePost: mari_johannessen@yahoo.no
Bård Andersen, Innigarden 23,
8617 Dalsgrenda, Tel: 480 30 585
e-post: bard.andersen@gmail.com

Ansvarlig for Årets Utstillingshund
Unni Hofstad
Dagrunn Mæhlen
ePost: utstillingshund@lundehund.no

Hundekartoteket med spørreskjema om
hundens helse og vedr. kull og parringer
Gro W. Viken, Baksidevegen 320,
2647 Sør-Fron, Tel: 61 29 81 15 / 905 85 277,
ePost: groviken@online.no

Klubbeffekter / materialforvalter
Jan H. Opsanger, Omvikedahlsveien 51,
5464 Dimmelsvik,
Tel: 53 48 17 29 / 995 74 139,
ePost: j-helops@online.no

Revisor
Øyvind Hjelme
Vararevisor: Odd Reidar Gautun

Utsendinger til NKKs
representatskapsmøte:
Styret oppnevner to delegater

Valgkomite
Kari Øvstedal, Flolid, 5967 Eivindvik
Tel: 416 10 975, ePost: karoevst@online.no
Unni Hofstad, Nermølnveien 10, 7900 Rørvik
Tel: 74 39 38 61/952 17 957,
ePost: unni@hofstad.cc
Gerd Haugen, Midtre Burevei 20,
3475 Storsand, Tel: 32 79 15 70,
ePost: ger-ha@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.
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Ansvarlig for Årets Aktivitetshund
Elin D.W. Johannessen
Irene Stølan
ePost: aktivitetshund@lundehund.no
Klipparkiv, lundehund i media
Anne Lise Torsteinsen, Brenneveien 67,
1339 Vøyenenga. Tel: 67 13 32 49,
ePost: r-tors@online.no

Medlemskartoteket: 		
Merete Evenseth, Glimmerveien 11,
9022 Krokelvdalen, Tel: 916 44 269,
ePost: mereteevenseth@yahoo.no
Klubbens hjemmeside, www.lundehund.no
Ansvarlig for klubbens hjemmeside:
Elin Mariboe Hovde, Stig Moen og
Ida Skarkerud
ePost: hjemmeside@lundehund.no
Norsk Lundehund Klubbs database
Spørsmål, kommentarer og forslag:
Marc Daverdin
ePost: database@lundehund.no.
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Lundehund-nytt

Lundehund-nytt

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

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

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

Oppland
Gro W. Viken, Baksidevegen 320,
2647 Sør-Fron, Tel: 61 29 81 15 / 905 85 277,
ePost: groviken@online.no

Nordland
Karen Elise Dahlmo, Frøyasgate 1
8661 Mosjøen, Tel: 900 51 420
ePost: ked@dahlmo.no

Buskerud / Vestfold / Telemark
Gerd Haugen, Midtre Burevei 20,
3475 Storsand, Tel: 32 79 15 70,
ePost: ger-ha@online.no

Nord-Trøndelag
Unni Hofstad, Nermølnveien 10,
7900 Rørvik, Tel:74 39 38 61 / 952 17 957,
ePost: unni@hofstad.cc

Akershus / Oslo / Østfold
Roger Gibson, Simensbråtveien 6,
1182 Oslo, Tel: 22 68 87 10 / 468 41 898,
ePost: gibson@online.no

Sør-Trøndelag
Solvor Melum, Bratsbergveien 453,
7039 Trondheim, Tel: 73 83 70 28,
ePost: solvormelum@yahoo.no

Kontaktpersoner ved mage/tarm problem
Unni Hofstad, Nermølnveien 10,
7900 Rørvik, Tel: 74 39 38 61 / 952 17 957,
ePost: unni@hofstad.cc

Turid Helfjord, Solgløttv 90,
2848 Skreia, Tel: 902 74 775
ePost: turid.helfjord@gmail.com

Sogn og Fjordane / Hordaland
Kari Øvstedal, Flolid,
5967 Eivindvik, Tel: 416 10 975,
ePost: karoevst@online.no

Gerd Haugen, Midtre Burevei 20,
3475 Storsand, Tel: 32 79 15 70,
ePost: ger-ha@online.no

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

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

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:		
• Margit Lines Våtvik
• Christen Lang
• Roar Torsteinsen
• Anne-Lise Torsteinsen
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Inger-Marie, Unni og Iren Storli
Tlf: 74160470, 72426600, 74165660
unnistorli@hotmail.com - iren.storli@c2i.net

Rita H. Daverdin, Hyllandvn 2,
7517 Hell, Tel: 922 36 662
ePost: ritadaverdin@yahoo.no

Møre og Romsdal
Tove-Ann Lillevik Vatne, Åmdal
6150 Ørsta, Tel: 971 00 129,
ePost: talvatne@hotmail.com
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Lyrypa´s kennel

Kennel Lundestugu
Kennel Lundestugu,
representert ved den yngste
(Øydis CENTA Troyadotter, 
f. 9/4-13) og den eldste,
ønsker alle en herlig snø- og
solrik vinter!

Gro W. Viken
Mob. 905 85 277 / tlf. 61 29 81 15
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Returadresse:
Merete Evenseth
Glimmervegen 11, N-9022 Krokelvdal

KALENDER 2015

Vil du sikre deg lundehund-kalenderen for 2015?
Send forhåndsbestilling til epost
kalender@lundehund.no
innen 1. november.
Pris: 150,- + porto

Tilgjengelig fra Dogs4All

