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Forsidebildet denne gangen er fra en av
Dagrunn Mæhlens mange turer innover
fjellene i Fjellkjøsen, Sør-Trøndelag.
På vardetoppen av fjellet Kattugla
(Kattuglefjellet) sitter Arna (Frontpage
Arna Atladottir) til venstre og Beyla (Beyla
Arnadottir av Vollakloa) til høyre og nyter det
Dagrunn beskriver som en kjempeutsikt. Det
er også hun som har tatt bildet.
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Norsk
Lundehund Klubb
Klubbens adresse:
Norsk Lundehund Klubb
v/leder Rita Hartvigsen Daverdin,
Hyllanvn. 2, 7517 Hell
Klubbens regnskapsadresse:
Norsk Lundehund Klubb
v/kasserer Sigrun Rytter,
Eidsvollbakken 33, 2080 Eidsvoll
KTO: 7877 06 94409 ,
IBAN NO91 7877 0694 409 ,
BIC/SWIFT DNBANOKKXXX
Styret i Norsk Lundehund Klubb
2014/2015:
Felles ePost: styret@lundehund.no
Leder: Rita Hartvigsen Daverdin,
Hyllanvn. 2, 7517 Hell.
Tel. 922 36 662
ePost: leder@lundehund.no
Nestleder:Turid Helfjord,
Solgløttv 90, 2848 Skreia,
Tel: 902 74 775
Kasserer: Sigrun Rytter,
Sætreveien 406, 2092 Minnesund,
Tel: 974 76 608

Hei alle sammen,

Lundehundene gir stor glede til alle sine eiere. De byr på
seg selv hver dag, og de følger sin eier i tykt og tynt hele
livet sitt. Jeg snakket nettopp med et medlem som gjerne
ville donere penger til klubben for hans lundehund betydde
så mye i hverdagen. Slike henvendelser blir jeg både rørt og
glad for. De viser at lundehunden betyr mye for hver enkelt
eier og at vi må stå på for å bevare den for fremtiden.
I 2015 har vi tre store arrangement:
•

Helgen 2. – 3. mai skal vi avholde seminar om IL
(intestinal lymfangiektasi). Dette finner dere info
om lengre bak i bladet.

Styremedlem: Elin D.W. Johannessen
Breilia 9, 9600 Hammerfest,
Tel: 917 62 954

•

Helgen 17. – 19. juli skal vi avholde treff med
spesialutstilling i Ål i Hallingdal. (Se egen annonse)

•

Helgen 4. – 6. september skal det være Europavinnerutstilling (EDS) på Lillestrøm. Der skal vi ha
internasjonalt dommerseminar og stand.

Valgkomité:
Unni Hofstad (leder)
Gerd Haugen
Jan Opsanger
Geir Morten Jansberg (varamedlem)
Revisor:
Øyvind Hjelme
Odd Reidar Gautun
Seniorkontakt:
Margit L. Våtvik

Registrerte medlemmer i NLK:
371 pr 22. februar 2015
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Jeg vil til slutt be alle merke seg at neste
påmeldingsfrist for Europavinnerutstillingen er 1.
april. Påmeldingsavgiften for de norske rasene er
den samme som ved første frist. Gå inn på NKKs
sider og meld deg på.

Det hyggeligste jeg gjør hvert år før jul er å pakke og sende
ut vår ﬂotte kalender. Vi får inn bestillinger fra alle deler
av Norge. Jeg ser jo at det bor lundehunder spredt ut over
hele landet, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Mange bor
på små plasser, og jeg tenker at den gjennomsnittlige lundehundeier er en person som bor på landet eller i et lite
tettsted. Når hundene finnes så spredt er det krevende å få
til gode arrangement, men som dere vil se i bladet satser vi
friskt i år også.

Sekretær: Tove E. Strandmoe,
Helgerødv 234, 3233 Sandefjord,
Tel: 908 54 654

Varamedlemmer:
Alejandra Garcia
Store Landfall Øvre 6 B, 3025 Drammen
Tel: 472 60 363
Gerd Langenes
Eiketjønnveien 22, 4640 Søgne
Tel: 909 05 070
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slikt seminar, men vi kan dessverre ikke vise alle.
Vi må foreta et lite utvalg, der det blir lagt vekt på
at hunden er vant til å være på utstilling i tillegg
til at den har de kvaliteter vi ønsker å vise. Vi får
en god del økonomisk støtte fra NKK for å gjennomføre dette arrangementet, men den frivillige
innsatsen vil likevel være helt avgjørende for at vi
får dette til. Jeg kommer tilbake med mer info om
dette senere.

Jeg håper at mange vil finne veien til alle tre arrangementer.
Det vil være behov for frivillige til å selge kaffe, bemanne
vår tombola og hjelpe til med rydding og annet under treffet
i Ål.
Som der ser så planlegger vi stand på Europavinnerutstillingen. Vi har vært svært usikre på om vi skulle ha
stand, for erfaringsmessig har standleien vært veldig høy på
slik arrangement. Nå er det imidlertid kommet invitasjon
fra arrangøren med priser som vi kan leve med. Dermed går
vi for stand på EDS. Komiteen vil trenge ﬂere frivillige som
kan bemanne standen i kortere eller lengre perioder. De vil
komme med en egen annonsering av dette i neste nummer
av bladet.
Internasjonalt dommerseminar blir svært spennende for oss.
Målet vårt er å skolere dommerne i hvordan lundehunden
skal bedømmes på utstillinger, og vi vil vise hvilken unik
hunderase dette er. Vi har mange ﬂotte hunder å velge i til et

Påmeldingsfristen for vår egen spesialutstilling i
Ål er 18. juni. Der melder man seg på gjennom
NKKs sider.
Håper dere alle får en riktig fin vår, og så kommer
det mer nytt i neste nummer av Lundehund-nytt.
Hilsen Rita

Hvilke erfaringer har du med å fore lundehund?
Delta i kartleggingen og bli med i trekningen av tre fine premier!
Norsk Lundehundklubb ønsker å samle erfaringer med
foring av lundehund. Styret har derfor nedsatt en komité som
skal systematisere informasjonen som kommer inn.
For at flest mulig skal ha mulighet til delta har vi laget
et elektronisk spørreskjema som ligger på klubbens
hjemmeside; lundehund.no.

Takk!

Jeg vil rette en stor takk til
Jan-Owe Fornes for en raus
donasjon til vårt IL-seminar.
Det er med stor ydmykhet vi
mottar slike gaver, og vi etterstreber å bruke midlene slik
giver ønsker.
Jan-Owe har ønsket å støtte
vårt IL-seminar og det er vi
svært takknemlig for.
Tusen, tusen takk Jan-Owe!
På vegne av styret i NLK,
Rita H. Daverdin

For dere som har hatt mange hunder over mange år kan
det være nok at dere konsentrerer svarene om det dere har
gjort de siste årene og hvilke erfaringer dere har gjort. Det
er fint om dere skriver hva slags for dere bruker (eks. Hills,
Eukanuba osv..)
Vi takker for svarene som er kommet inn så langt, og håper
at flere tar seg tid til å svare på spørreundersøkelsen slik at vi
får bredest mulig grunnlag.
Angående personvern
Når opplysningene er kommet inn, vil vi bearbeide svarene
og eventuelt kontakte dere om vi trenger mer informasjon.
Deretter blir linkene mellom hundeeier og hunder slettet slik
at vi kun står igjen med alder og kjønn på hundene i tillegg
til svarene som dere har gitt. Vi ser på dette som viktig for
at våre informanter ikke skal frykte at opplysningene kan
brukes i andre sammenhenger.
Det blir trukket ut tre vinnere av innkomne svar før 1. April
2015. Premiene er en av de nå utsolgte sportsbagene fra
Lundebua og 2 porselenskrus.
Er det noe dere lurer på, ta gjerne kontakt med
Karen Elise Dahlmo tlf. 900 51 420.
Lykke til!
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INVITASJON TIL SEMINAR OM

IL HOS NORSK LUNDEHUND

Søndag 3. mai
Ordstyrer: Rita H. Daverdin
KL. 10:00 – 12:00

Styret i Norsk Lundehund Klubb vil med dette invitere alle interesserte til seminar
om IL (intestinal lymfangiektasi) hos Norsk Lundehund.
IL er et stort problem hos rasen, og et tema vi
som raseklubb har ekstra fokus på.
Vi har invitert veterinær Pia Svedberg, Sverige,
til å holde innledningsforedrag om IL. Hun har
nylig publisert et større arbeid hvor lidelsen
beskrives i detalj (Svensk Veterinär tidning nr
7 2014).
Videre har vi invitert Dr. vet Ellen Skancke,
Norges Veterinærhøgskole, til å holde et foredrag om sammenhengen mellom IL og andre
sykdommer.

For å belyse hvordan en praktiserende veterinær ser symptomer på IL og hvilke tiltak som
er adekvate, vil vi invitere en veterinær som er
kjent med rasen.
Et viktig tema er hvordan hundene bør stelles
og fores når de er syke med IL, og dette vil to
av klubbens egne medlemmer, Turid Helfjord
og Sigrunn Rytter, belyse.
Seminaret er åpent for ikke-medlemmer
første dag (lørdag), andre dag er forbeholdt
medlemmene i Norsk Lundehund Klubb.

PROGRAM FOR HELGEN
Ordstyrer: Rita H. Daverdin
FOREDRAG KL. 1000-1300
10:00 - 10:15

Velkommen til seminar

NLKs styre

10:15 – 11:00

Kongenital intestinal lymfangiektasi (IL) hos hund

Veterinær Pia Svedberg

IL og sammenhengen med andre lidelser hos lundehund

Dr. vet Ellen Skancke

12:00 - 12:10

PAUSE

12:10 – 12:30

IL sett fra en praktiserende veterinærs ståsted, diagnose og behandling

Veterinær

12:40 – 13:00

Foring og stell av hund med akutt IL

NLK, Turid Helfjord og
Sigrunn Rytter

13:00-14:00

LUNSJ

PANELDEBATT KL. 14:00 – 17:00

19:00
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NLK, avlsrådet

Presentasjon av veileder for IL-syke hunder

NLK, avlsrådet

Presentasjon av arbeidsgruppens arbeid

NLK, arbeidsgruppe foring

Erfaringsutveksling omkring IL hos Norsk Lundehund

Alle

12:00 - 13:00

LUNSJ

13:00 - 14:00

Evaluering og avslutning

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Seminaret vil bli avholdt på Vidaråsen Landsby,
Andedu kommune: http://vidarasen.camphill.no/
hvordan-finne-fram/
Det er reservert rom for deltakerne på Vidaråsen.
Der er det 21 senger i dobbeltrom og flersengsrom.
Vi har også mulighet for å leie rom på Spiren Fossnes, hvor det er 23 senger i dobbeltrom og fler-

sengsrom. Det er ca 15 min kjøring mellom de to
stedene.
Det blir også mulighet for å parkere bobil på Vidaråsen, men uten strømtilkobling.
NB: Det er ikke tillatt med hund innendørs hverken
på Vidaråsen eller på Spiren Fossnes. Utendørs må
hunder holdes i bånd på områdene.

PRISER

Lørdag 2. mai

11:15 – 11:45

Oppsummering gårsdagens debatt

Seminarpakke for medlemmer begge dager
(inkludert påmeldingsavgift, overnatting, bespisning, forfriskninger, sosialt samvær)

kr. 1000,En ekstra natt (fra fredag) kr. 250,-

Seminarpakke for medlemmer kun lørdag
(inkludert lunsj og påmeldingsavgift)

kr. 500,-

Seminarpakke for ikke-medlemmer lørdag
(inkludert lunsj og påmeldingsavgift)

kr. 1000,-

REISESTØTTE

Klubbens har avsatt midler til reisestøtte. Du kan
søke om reisestøtte ved å sende e-post til: styret@
lundehund.no eller brev til Norsk Lundehund Klubb

v/Rita H. Daverdin, Hyllanv. 2, 7517 Hell. Dette
gjelder kun klubbens medlemmer.

PÅMELDING

Paneldebatten vil være et forum for å stille spørsmål til foredragsholderne, og ta
opp ulike diskusjonstema knyttet til IL.
Panelet vil bestå av:
- Foredragsholderne
- En representant for eierne som ikke sitter i klubbens organer
- En representant for NLKs avlsråd
- En representant for NKK

Bindende påmelding innen 10. april 2015 til:
Tove Strandmoe på e-post: strandmoe@online.no eller tlf 908 54 654

SOSIALT SAMVÆR PÅ VIDARÅSEN

Bindende påmelding kan refunderes ved sykdom.

Ved påmelding får du oppgitt klubbens kontonummer og beløp. Så snart seminaravgiften er betalt inn på klubbens konto sender du beskjed til Tove Strandmoe og får
bekreftelse på din påmelding. Merk innbetalingen «seminar».

Nr. 1 - 2015
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Kl 20:30
Lørdag 18.07. kl 10:00
Kl 19:00
Søndag 19.07. kl 10:00
Kl 12:00

Sosialt samvær med grill. Vi holder grill og kull, du bringer egen mat. Skytterhuset
Spesialutstilling med utdeling av stort cert. Dommer Kurt Nilsson, Sverige og
Maija Heinilä, Norge
Festmiddag med utdeling av dagens spesialpremier. Skytterhuset
Meny : ”Småmat” med drikke og dessert. Kaffe.
Pris: kr 300,- , barn under 12 år gratis
Mønstring av prosjekthundene v/ Christen Lang
Fjelltur

Påmelding
•

Påmelding til utstillinga skjer elektronisk via NKK, påmeldingsfrist 18.06.2015.
Spørsmål kan sendes til spesial@lundehund.no og merkes «Elin».

•

Påmelding til «Barn og Hund» skjer i sekretariatet.

•

Påmelding til festmiddag, bestilling av plass for bobil eller campingvogn og andre
aktuelle spørsmål sendes til spesial@lundehund.no og merkes «Sverre». Frist for påmelding til festmiddag: 07.07.2015. Vedlagt finner dere et kart som angir overnattingsmuligheter.
HUSK: ALLE MÅ VISE GYLDIG VAKSINASJONSKORT FØR DE SLIPPER INN PÅ UTSTILLINGSPLASSEN.
DE SOM HAR MED SEG HUND SOM IKKE SKAL STILLE I KONKURRANSEN MÅ OGSÅ VISE GYLDIG
VAKSINASJONSKORT. ALLE HUNDENE SKAL VÆRE VAKSINERT I HENHOLD TIL NKKs REGLER.

Arrangementskomiteen:
Sigrunn Rytter, Sverre Skrindo, Elin Mariboe
Hovde og Geir Morten Jansberg. Felles epostadresse for hele arrangementet er
spesial@lundehund.no.

merket «Dugnad» og sier hva du kan bidra med.
Viktige telefonnummer:

8

Geir Morten Jansberg

+ 47 476 26 707

Elin Mariboe Hovde

+ 47 905 91 433

Sigrunn Rytter

+ 47 974 76 608
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Domare Martin Johansson
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För första gången ska vi ha en utställning tillsammans med
en annan rasklubb, nämligen Norsk Buhund Ringen. Vi
delar utställningsring och domare och på kvällen har vi en
gemensam middag.
SLS har tillgång ett antal stugor som kan bokas via
Monika Ölén Krüger, tel.nr +46 70 534 4777 eller
viceordforande@lundehund.se.
Vi har bokat stugor B, C och D, alla är hundvänliga.
På campingens hemsida hokensas.nordiccamping.se kan
man läsa om de olika stugtyperna.
På området finns även stora utrymmen för husvagnar,
husbilar och tält. Boka plats genom att kontakta campingen,
uppgifter hittar du på deras hemsida (se ovan).
OBS tala gärna om vid bokningen att du ska vara med på
utställningen.
Hökensås är känt för sina fina fiskesjöar med ädelfisk och
personalen på campingen har stor kunskap om de bästa
sjöarna att finna fiskelyckan i.
Anmälan till SLS utställning görs via www.lundehund.se.
Sista anmälningsdag är 29 juni.

Gör en utställninGsturné i sommar!

spesial@lundehund.no

+ 47 906 82 155

Officiell utställning lördag 1 augusti 2015
Hökensås camping / Tidaholm

Varmt välkomna

Et slikt treff er avhengig av at flere hjelper til,
derfor ber vi dere om å hjelpe oss med følgende: kafetjeneste, tombola, rigging av utstilling,
sekretariat. De som vil hjelpe til sender epost til

Sverre Skrindo

• S

Fredag 17.07. kl 18:00 – 20:00 Norsk Lundehund Klubbs årsmøte. Skytterhuset

•

Program for helgen

1977

T

17. - 19. juli 2015

Svenska Lundehundsällskapet inbjuder till

DEHUND

LLSK APE

inviterer til treff og utstilling
i Ål i Hallingdal

N

SÄ

Norsk Lundehund Klubb

Hallingdal
feriepark

Sataslåtten

Liatoppen
Liapark

ca 12 km fra Liatoppen, ca 6 km fra Liatoppen Utstillningsområde
5 stjernes camping
sataslaaten.webs.com/ Campingvogn
www.feriepark.no
Bobilplass

Starta med Norsk Lundehund klubbs
utställning i Hallingdal lördag 18 juli, därefter
fortsätter du till Värmlands Kennelklubbs
utställning i Ransäter 25–26 juli. Helgen efter
lördagen 1 augusti, är det dags för vår egen
utställning i Hökensås. Finns reslusten kvar
går det utmärkt att fortsätta turnén antingen

till Blekinge Kennelklubbs utställning i
Ronneby 8–9 augusti eller till Västmanlands
Kennelklubbs utställning i Askersund samma
helg.
För anmälningar och information om
kennelklubbarnas utställningar se
www.skk.se

Nr. 1 - 2015
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UTSTILLINGSÅRET
OG ÅRETS UTSTILLINGSHUND 2014
Av Unni Hofstad og Dagrunn Mæhlen, komitéen for Årets Utstillingshund

Hanner

1

I

denne konkurransen deltar de
hundene som er påmeldt og stilt
på utstillinger i år 2014. Etter
resultat på hver utstilling får hunden poeng etter fastsatt skjema, etter hvor godt
den har gjort det på norske offisielle utstillinger. Men ingen hunder kan få poeng
for mer enn 5 utstillinger, og bare de to
beste poengsummene pr utstilling gjelder.
Det må også være 5 forskjellige dommere.
Det samme gjelder for veteraner og valper. Man kan også ha færre utstillinger og
være med på konkurransen. Det er viktig
å ha med seg at det er god markedsføring
av rasen om man deltar en gang eller
flere. Vi har tatt med poengresultater til
de tre beste i hver kategori og også ned
til 50 poeng på valper, tisper, hanner og
veteraner. En endring for året er at vi har
valgt å ta med alle påmeldte veteraner og
valper.
Det er 21 eiere som har påmeldt til
sammen 32 hunder til Årets Utstillingshund 2014 - valper, hanner, tisper
og veteraner. Dette er færre enn i 2013,
samtidig som det er gledelig at nye eiere er kommet til og yngre hunder er
påmeldt. Vi veit at det har vært så mye
som 20 forskjellige valper som har deltatt på valpeshow, og det antar vi er rekord. 19 stk tisper er påmeldt, mens det
er veldig få hanner, og 6 hunder deltar i
to kategorier.

10
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I år har en hund oppnådd 2 BIS, og en
veteran 2 BIS, begge på lokale utstilinger. Noen valper har også fått BIS-resultat. Videre har en hund oppnådd å
vinne begge spesialutstillinger på Moro
kulien, og en annen hund har vunnet
og blitt både norsk-vinner og nordisk-
vinner på Dogs4all. Mange har deltatt
på færre enn 5 utstillinger, og det er de
som har deltatt mye og helt opp til 22
utstillinger. I følge DogWeb er det flere
som har deltatt på flere utstillinger, men
som ikke har meldt på i konkurransen.
For 2014 er flere blitt plassert i gruppa sammenliknet med foregående år. I
2013 var ingen tisper plassert i gruppa,
men for 2014 var fem tisper og fire hanner gruppeplassert.
Bildet viser at tispeeiere er flinkere til å
delta på utstillinger, og forteller at det
er større konkurranse blant disse, som
tidligere år. For året 2014 har det vært
så mange som 18 utstillinger med kun
en lundehund, og 12 utstillinger med
to deltagende lundehunder. Det hadde
vært ønskelig med flere deltakere i forhold til presentasjon av rasen og konkurranse.
I 2014 var det 97 utstillinger for norsk
lundehund. Vi stilte på 68 av dem, så
det var 29 utstillinger det ikke deltok
noen fra rasen! Det var Spesialen(e) på

 orokulien, Dogs4all og NKK TrondM
heim som hadde flest deltakere. Største
antall tilgjengelige utstillinger er i Østlandsområdet, og det er fortsatt i Letohallen det arrangeres flest utstillinger
gjennom året. Interesserte eiere reiser
også langt for å komme til utstillinger
med rasen.
Det er 11 dommere, og en økning på 6
dommere fra i fjor, som har dømt rasen mer enn en gang på våre utstill
inger
. En av disse dommer har dømt
fire ganger, men på ulike steder i vårt
langstrakte land. En trend ser ut til at
det er nesten bare utenlandske dommere
utenom Norden som har dømt på lokale utstillinger, og også der det deltar få
lundehunder, men på NKK-utstillinger
er det norske og nordiske dommere som
dømmer.
For utstillingsåret 2014 har mange forskjellige valper deltatt på valpeshow, nye
eiere har deltatt på utstillinger, samt at
noen flere i rasen er blitt gruppe- og også
BIS-plassert.
Hilsen
Unni Hofstad og Dagrunn Mæhlen
Deltakere som ikke kom med på resultatlistene
her i bladet som ønsker sitt resultat, ta kontakt
med Unni og Dagrunn på e-postadressen
utstillingshund@lundehund.no.

2

3

1. Navahoos Birk Yksander

eier Turid Johansen

113 poeng

5 utst.

2. Heike Av Vinterskogen

eier Gunn Tove Ormset

71 poeng

4 utst.

3. Værøy-Drotten Av Vollakloa

eier Solvor Melum

56 poeng

5 utst.

4. Lundeskogens Ole-Einar

eier Belinda Andersen

54 poeng

5 utst.

Tisper

1

3

2
1. Beyla Arnadottir Av Vollakloa

eier Dagrunn Mæhlen

95 poeng

5 utst.

2. Ålvisheim`s Sol Livesdotter

eier Joakim Langenes.

84 poeng

5 utst.

3. Lyrypa`s Topsy

eier Iren Storli

74 poeng

5 utst.

4. Recknagel Olgadanilova

eier Solvor Melum

71 poeng

5 utst.

4. Leinstadhågens Mille Lernæs

eier May Elisabeth L. Selbekk

71 poeng

5 utst.

6. Vingheias Vendelin

eier Solveig B. Steinnes

65 poeng

5 utst.

7. Amèliès Kelpie

eier Maylen Sæther

63 poeng

5 utst.

8. Moonheim Kalles Frida

eier Laila Lauritsen

52 poeng

5 utst.

9. Eriksro Magiska Moxy

eier Unni Storli

51 poeng

5 utst.

Nr. 1 - 2015
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Årets Aktivitetshund 2014

Veteraner

1

2

Tekst: Komiteen for Årets Aktivitetshund, Irene Stølan og Elin D. W. Johannessen

3

1. Eriksro Magiska Moxy

eier Unni Storli

78 poeng

5 utst.

2. Lyrypa`s Buster

eier Inger Marie Storli

50 poeng

5 utst.

3. Ålvisheim`s Illuge Skald

eier Solvor Melum

30 poeng

3 utst.

4. Heike Av Vinterskogen

eier Gunn Tove Ormset

29 poeng

3 utst.

Valper

Å

rets Aktivitetshund er kåret for andre gang i Norsk
Lundehund Klubb. I forkant av årets kåring ble det
oppfordret til å komme med innspill til flere aktiviteter,
noe som har resultert i at uoffisielle stevner og aktivi
Resultater

Vi vil gratulere Dykebo`s Rosen Elfi med en solid 1. plass! Vi
gratulerer også Ålvisheim´s Nauma Livesdotter med en flott
2. plass, og Leinstadhågens Mille Lærnes med en fin 3. plass!

12

2

3

1. Viljar

eier Turid Johansen

92 poeng

5 utst.

2. Tore Hund

eier May Elisabeth L. Selbekk

86 poeng

5 utst.

3. Tor Av Stjernepoten

eier Belinda Andersen

84 poeng

5 utst.

4. Eir Sirisdatter

eier Henriette Slettvold

64 poeng

3 utst.

5. Ålvisheim`s Torje Livesson

eier Elin D. W. Johannessen

60 poeng

2 utst.

6. Amèliès Kelpie

eier Maylen Sæther

50 poeng

2 utst.

6. Tuva fra Vågen

eier Ida Skarkerud

50 poeng

4 utst.

8. Bratsbergåsens Ingolf

eier Lene Larsen

46 poeng

2 utst.

Nr. 1 - 2015

Også gratulerer til alle årets deltagerne med
fine resultater!

Hund

Fører

1

Dykebo`s Rosen Elfi

Elin D. W. Johannessen

335

2

Ålvisheim´s Nauma Livesdotter

Ida Skarkerud

200

3

Leinstadhågens Mille Lærnes

May Elisabeth Lærnes Selbekk

90

4

Tore Hund (Max)

May Elisabeth Lærnes Selbekk

70

Poengsum

30

5

Vingheias Saga

Gunn Tove Ormset

6

Lundekloens Vinga

Gunn Tove Ormset

25

6

Mopsegårdens Gurine

Merete Evenseth

25

6

Lundestugu´s Linjadatter Alfa Frøya

Merete Evenseth

25

7

Tuva fra Vågen

Ida Skarkerud

20

Om årets deltagelse

1

teten eggsanking er tatt med. I år er det flere hunder
som er påmeldt, innenfor flere ulike aktiviteter. Det
kåres Årets Aktivitetshund 1.-3. plass, med utdeling av
priser under spesialutstillingen.

Det er med stor glede vi kan konstatere
at det er flere deltagere enn i fjor, da
kåringen startet. I år har vi valgt å presentere samtlige av hundene som har
deltatt, for å gjøre litt stas på hver og
en. Det skal være lov å være stolt av og
skryte litt av sin hund!
Det var i år 9 påmeldte, som er plassert
fra 1.-7. plass, med delt 6. plass for tre
av hundene. Vi ser et fint mangfold i
aktiviteter. Vi ser også at samtlige trekker frem at hundene trives med å være
i aktivitet, være seg turer i skogen, kurs
eller stevner.
Årets deltagere har vært aktive med

eggsanking, rallylydighet, agility, blodspor og ferskspor. For sistenevnte er det
blitt to godkjente ettersøkshunder, noe
det ligger mye trening og engasjement
bak. Vi er også glade for at to av hundene som har sanket egg på flyplassen i
Tromsø har meldt på i år. De har skapt
mye god blest om rasen og dens egenskaper. Hundene på 1. og 2. plass har
deltatt på mange stevner, noe som gir
god utteling, da alle resultater tas med.
Begge har forøvrig gjort det veldig bra
på stevner.

kåring. Utfordringen ligger i at aktivitetene er vidt forskjellige, noe som
gjør det vanskelig å sammenligne nivå,
tidsaspekt m.m. Vi er på rett vei, men
vil gjerne ha innspill på dette.

For 2015 vil vi se nærmere på poengfordelingen mellom de ulike aktivitet
ene, for å få til en mest mulig rettferdig

Lykke til dere som skal ut å starte i konkurranser eller prøver i 2015!

Vi takker for årets deltagelse. Dere er
med på å synliggjøre lundehunden
som en aktiv og flott rase! Vi oppfordrer samtidig alle til å være aktive med
lundehunden sin og vise den frem i
ulike aktiviteter og miljøer. For en lundehund den kan så visst!
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Dykebo`s Rosen Elfi

Jeg og Elfi har drevet
med agility siden 2011,
og er virkelig blitt bitt
av basillen. Vi trener
også litt lydighet. I 2014
har vi konkurrert i både
agility og rallylydighet.
Rally er nytt for oss, men
jammen fikk vi direkte
opprykk til klasse 2 vår
første stevnehelg (stolt
og overrasket matmor
ja)! I agility hopp har vi
jobbet hardt for opprykk,
og mangler nå ett napp
(av totalt tre). Det står som oftest på tida, for det går ikke
så fort med oss to… I agility har vi opprykk til klasse 2,
og merker at nivået er høyere, og at riktig handling er
viktig både for å ha sjanse til å gå feilfritt og klare tida.
For å skryte litt mer så ble Elfi Finnmarksmester i agility
hopp i vår, og sammenlagt har hun en 3. og en 4. plass i
Finnmarks-cupen, hvor alle stevner i Finnmark legges
sammen. I 2015 blir det derimot ikke like stort fokus på
konkurranser, da
vi ønsker valper
på Elfi. ”Lillebror”
Torje skal få komme
mer på banen, og
det blir spennende.
Konkurranser er ikke
et mål i seg selv, men
gir oss noe konkret å jobbe mot. Viktigst er at hundene og
jeg koser oss i lag og knytter tette bånd. Dette er noe de
liker, og fin trening for både kropp og hode. Også er det jo
ikke fritt for at matmor blir litt ekstra stolt når de gjør det
bra!
Tekst og foto: Elin D. W. Johannessen

Ålvisheim´s Nauma Livesdotter og Tuva fra Vågen
Jeg konkurrerer i rallylydighet med mine to
lundehunder; Ålvisheim’s
Nauma Livesdotter på 6 år
og Tuva Fra Vågen på 1 år.
Nauma går nå i klasse 2 og
Tuva i klasse 1.

Vi starta med rally høsten
2012, da hadde jeg behov
for å prøve noe nytt. Det
dukka opp et nybegynnerkurs i Lillehammer
Brukshundklubb som vi
slengte oss med på. Siden
det har vi trent jevnt og
trutt, og det siste året har vi satset på konkurranse.
Lykken var stor da Nauma fikk opprykk til klasse 2,
og vi er godt på vei videre, hun mangler nå ett napp til
klasse 3.
Det er kjempefint å drive med noe hvor man kan sette
seg mål – da har man noe å jobbe mot, og jeg har
allerede satt meg mål for 2015.
Tekst og foto: Ida Skarkerud

Lundekloens Vinga og Vingheias Saga
Vinga var i sine yngre dager med på mengder av kurs
siden vi syntes det var veldig morsomt å prøve nye
ting, deriblant var hun med på noen agilitykurs og vi
trente litt. Etter hvert har det kommet flere hunder i
huset, og det har ikke blitt tid til riktig så mange kurs
og treninger.
Hennes datter Saga ble boende hjemme og også hun
har vært med på noen kurs og en del treninger på
hundeklubben.
I 2014 debuterte både jeg og hundene Vinga (10
år) og Vingheias Saga (5 år) på agilitystevne. Vi
startet med en uoffisiell agilitykonkurranse med 3
forskjellige løp (tid-feil-ut, gamblers og stigespill).
Saga vant tid-feil-ut og ble nr 2 på gamblers og
stigespill i sin klasse. Vinga vant gamblers og
stigespillet og ble nr 2 i tid-feil ut i sin klasse.

Leinstadhågens Mille Lærnes og Tore Hund
(Max)
Mille og matmor liker å drive med forskjellige
aktiviteter, men trives aller best på skogsturer.
Mille er godkjent ettersøkshund på hjortevilt,
har konkurrert i agility, rallylydighet og lydighet.
Hun har også gått mange forskjellige kurs som
bl.a spesialsøk, apporteringskurs og sporkurs.
Mille virker fornøyd og glad når hun får jobbe.
Max liker godt å gå blodspor å få belønningen
sin etterpå – gjerne en rådyrskank. Han er også
godkjent ettersøkshund.
Tekst og foto: May Elisabeth Lærnes Selbekk

De ble begge to også påmeldt til agility og agility
hopp på NKK Trondheim, men pga en liten
forkalkning i ryggen fikk Saga stå over denne gangen.
Dermed ble det kun Vinga som debuterte på offisiell
konkurranse. Det endte med to disk, men bortsett
fra lengdehinderet som hun vegret på 3 ganger og
dermed ble disket, gikk hun feilfritt resten av løpet.
Det ble vel en feil eller to til i hopp, men alt i alt var vi
veldig fornøyd med dagen.
Tekst og foto: Gunn Tove Ormset
Tore Hund - Max (over) og May Elisabeth Lærnes
Selbekk med Mille (under)

Ålvisheim´s Nauma Livesdotter og Tuva fra Vågen

Mopsegårdens Gurine og Lundestugu´s Linjadatter Alfa Frøya
Mine to hunder, Frøya på 7 år og Gurine på 5 år, elsker denne
aktiviteten eller jobben.
Takket være et klokt hode i Avinor, som ville prøve noe
utradisjonelt, for å få bukt med fugleproblemet på flyplassen
i Tromsø, så har vi må en kjempeaktivitet i mai og juni mnd.
Frøya og Gurine skjønner med en gang vi kommer ned til
området, som vi skal holde eggfritt, hva de skal gjøre. Med flotte
refleksvester med navnet sitt på, fått av Avinor, starter de søket
etter reir og egg. Og da går det i 100, og matmor har mang gang
problemer å holde tritt med begge to. De får springe løs og nesen
blir brukt maksimalt. Og det er en stolt hund, som viser seg
med et egg i munnen. Noen ganger kommer de med en gang til
matmor. Andre ganger må matmor kjøpslå med en ostebit.

Vingheias Saga ( over) og Lundekloens Vinga
Mopsegårdens Gurine (bildet over) og
Lundestugu´s Linjadatter Alfa Frøya (under)

Etter en times økt får de vært sitt egg, som de får lov å slurpe i
seg. Og om kvelden er det to lykkelige lundehunder som sover
søtt etter ei hard arbeidsøkt, for å holde flyplassen i Tromsø
hekkefritt for fugl.
Tekst og foto: Merete Evenseth
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Lundehunder født, og hvor de dro
Av Merete Evenseth, kartotekfører, Norsk Lundehund Klubb

16

Den	
  14.09.2014	
  ble	
  det	
  født	
  5	
  valper	
  hos	
  Margit	
  Lines	
  Våtvik,	
  8800	
  Sandnessjøen	
  
Kullnr:	
  146670	
  
	
  
	
  
	
  
Han	
  er	
  far	
  til	
  15	
  valper	
  
Far:	
  Vildensky	
  Arathorn	
  -‐	
  NO32626/11	
  
	
  
	
  
Hun	
  er	
  mor	
  til	
  9	
  valper	
  
Mor:	
  Lunnetösen	
  Bonzi	
  -‐	
  SE39746/2010	
   	
  
Linesviken's	
  Ravn	
  -‐	
  NO51981/14	
  H	
  	
  
	
  
	
  
	
  
8615	
  Skonseng	
  
Linesviken's	
  Pan	
  -‐	
  NO51982/14	
  H	
   	
  
	
  
	
  
	
  
9419	
  Sørvik	
  
Linesviken's	
  Tjalve	
  -‐	
  NO51983/14	
  H	
  
	
  
	
  
	
  
7605	
  Levanger	
  
Linesviken's	
  Oda	
  -‐	
  NO51984/14	
  T	
   	
  
	
  
	
  
	
  
8664	
  Mosjøen	
  
Linesviken's	
  Saga	
  -‐	
  NO51985/14	
  T	
   	
  
	
  
	
  
	
  
8803	
  Sandnessjøen	
  
	
  
	
  
Den	
  18.09.2014	
  ble	
  det	
  født	
  3	
  valper	
  hos	
  Margit	
  Lines	
  Våtvik,	
  8800	
  Sandnessjøen	
  
Kullnr:	
  146669	
  
Far:	
  Skreppeng's	
  Ravn	
  -‐	
  02227/04	
   	
  
	
  
	
  
	
  
Han	
  er	
  far	
  til	
  14	
  valper	
  
Mor:	
  Dykebo's	
  Fossejenta	
  -‐	
  NO44344/10	
   	
  
	
  
	
  
Hun	
  er	
  mor	
  til	
  10	
  valper	
  
Linesviken's	
  Ulabrand	
  -‐	
  NO51978/14	
  H	
  
	
  
	
  
	
  
8615	
  Skonseng	
  
Linesviken's	
  Våle	
  -‐	
  NO51979/14	
  H	
   	
  
	
  
	
  
	
  
8664	
  Mosjøen	
  
Linesviken's	
  Wiljar	
  -‐	
  NO51980/14	
  H	
  
	
  
	
  
	
  
7605	
  Levanger	
   	
  
	
  
	
  
Den	
  26.09.2014	
  ble	
  det	
  født	
  3	
  valper	
  hos	
  Tove	
  Strandmoe,	
  3233	
  Sandefjord	
  
Kullnr:	
  146925	
  
Far:	
  Lundetuvans	
  Foss	
  Svartkurle	
  -‐	
  S41590/2009	
  
	
  
	
  
Han	
  er	
  far	
  til	
  16	
  valper	
  
Mor:	
  Løvheims	
  Natt	
  -‐	
  NO51538/09	
  	
  
	
  
	
  
	
  
Hun	
  er	
  mor	
  til	
  9	
  valper	
   	
  
Syrinborgs	
  Rally	
  Gunnar	
  P	
  -‐	
  NO52646/14	
  H	
   	
  
	
  
	
  
4051	
  Sola	
  
Syrinborgs	
  Kartleser	
  Helga	
  Å	
  -‐	
  NO52647/14	
  T	
  
	
  
	
  
0891	
  Oslo	
  
Syrinborgs	
  Rallycross	
  Ramona	
  C	
  -‐	
  NO52648/14	
  T	
   	
  
	
  
9017	
  Tromsø	
  
	
  
	
  
Den	
  11.10.2014	
  ble	
  det	
  født	
  3	
  valper	
  hos	
  Kari	
  Margrethe	
  Haugland,	
  4330	
  Ålgård	
  
Kullnr:	
  147137	
  
Far:	
  Loke	
  -‐	
  NO45375/13	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Hans	
  1.kull	
  
Mor:	
  Paluna's	
  Åsne	
  Saradotter	
  -‐	
  NO42110/11	
  
	
  
	
  
Hun	
  er	
  mor	
  til	
  8	
  valper	
   	
  
Lundeheim's	
  Cleng	
  Åsneson	
  -‐	
  NO53238/14	
  H	
  
	
  
	
  
6012	
  Ålesund	
  
Lundeheim's	
  Calle	
  Åsneson	
  -‐	
  NO53239/14	
  H	
  
	
  
	
  
2074	
  Eidsvoll	
  Verk	
  
Lundeheim's	
  Canutte	
  Åsnedotter	
  -‐	
  NO53240/14	
  T	
   	
  
	
  
4886	
  Grimstad	
  
	
  
	
  
Den	
  7.11.2014	
  ble	
  det	
  født	
  2	
  valper	
  hos	
  Sigrid	
  Solbjør	
  og	
  Jan	
  Tore	
  Veland,	
  2223	
  Galterud	
  
Kullnr:	
  147728	
  
Far:	
  Storm-‐Tyrasønn	
  -‐	
  17562/06	
   	
  
	
  
	
  
	
  
Han	
  er	
  far	
  til	
  7	
  valper	
  
Mor:	
  Dunderdalens	
  Hedda	
  -‐	
  NO38416/12	
   	
  
	
  
	
  
Hennes	
  1.kull	
  
Dunderdalens	
  Jotne	
  -‐	
  NO54899/14	
  H	
  
	
  
	
  
	
  
7977	
  Høylandet	
  
Dunderdalens	
  Jeppe	
  -‐	
  NO54900/14	
  H	
  
	
  
	
  
	
  
1923	
  Sørum	
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Den	
  17.11.2014	
  ble	
  det	
  født	
  valper	
  hos	
  Knut	
  og	
  Oddrun	
  Lund,	
  2817	
  Gjøvik	
  
Kullnr:	
  150166	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Han	
  er	
  far	
  til	
  4	
  valper	
  
Far:	
  Håkon	
  -‐	
  15491/06	
   	
  
Mor:	
  Frida	
  Feimin	
  -‐	
  NO34424/12	
   	
  
	
  
	
  
	
  
Hun	
  er	
  mor	
  til	
  4	
  valper	
  
Frøya	
  -‐	
  NO30492/15	
  T	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
1391	
  Vollen	
  
Tora	
  -‐	
  NO30493/15	
  T	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
9840	
  Varangerbotn	
  
Tira	
  -‐	
  NO30494/15	
  T	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
3940	
  Porsgrunn	
  
	
  
	
  
Den	
  27.11.2014	
  ble	
  det	
  født	
  en	
  valp	
  hos	
  Anne-‐Lise	
  og	
  Roar	
  Torsteinsen,	
  1339	
  Vøyenenga	
  
Kullnr:	
  150071	
  
	
  
	
  
Han	
  er	
  far	
  til	
  7	
  valper	
  
Far:	
  Dunderdalens	
  Hugin	
  -‐	
  NO38415/12	
   	
  
Mor:	
  Cezkal's	
  Yndige	
  Ura	
  -‐	
  NO42608/12	
   	
  
	
  
	
  
Hennes	
  1.kull	
  
Maahornet's	
  Maasta	
  -‐	
  NO30224/15	
  T	
  
	
  
	
  
	
  
2080	
  Eidsvoll	
  
	
  
	
  
	
  
Importerte	
  hunder:	
  
	
  
Den	
  30.05.2014	
  ble	
  det	
  født	
  valper	
  i	
  Sverige	
  hos	
  Helena	
  Hultberg.	
  
Kullnr:	
  150378	
  
Far:	
  Moonheim	
  Zackes	
  Castor	
  -‐	
  SE57158/2012	
  
Mor:	
  Little	
  Pimilly's	
  Astrid	
  -‐	
  S59838/2008	
  
SE49632/2014	
  T	
  Switch	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
8475	
  Straumsjøen	
  
	
  
	
  
Den	
  21.06.2014	
  ble	
  det	
  født	
  valper	
  i	
  Danmark	
  hos	
  Lis	
  Christensen	
  
Kullnr:	
  147841	
  
Far:	
  Stein	
  Lunde`s	
  Joker	
  -‐	
  DK16009/2012	
  
Mor:	
  Løvheims	
  O-‐Dis	
  -‐	
  DK14486/2010	
  
DK12446/2014	
  H	
  Ulfrigga	
  Lundes	
  Tor	
  
	
  
	
  
	
  
9360	
  Bardu	
  
	
  
	
  
	
  
I	
  2014	
  ble	
  det	
  født	
  69	
  valper	
  i	
  25	
  kull.	
  Det	
  ble	
  importert	
  7	
  valper	
  som	
  er	
  registrert	
  i	
  NKK,	
  	
  
og	
  3	
  valper	
  ble	
  eksportert	
  til	
  utlandet.	
  
	
  
Styret	
  gratulerer	
  oppdretterne	
  og	
  de	
  nye	
  eierne	
  med	
  herlige	
  valper,	
  som	
  er	
  med	
  å 	
  	
  
bringe	
  kulturarven	
  vår	
  videre.	
  
	
  
	
  

Nr. 1 - 2015

17

Lundehund-nytt

Lundehund-nytt

Valpeproduksjonen i 2014
Av valpeformidler Liv Skjervik og Avlsrådet

Periode

Klubbens valpeformidler Liv Skjervik har sendt oss følgende rapport for 2014:
Det er spennende og interessant å være
valpeformidler for lundehund. Det er
utrolig mange hyggelige mennesker
som ringer eller sender epost og vil høre
mer om denne flotte rasen vår.
Som regel ender det med at de vil sette
seg på liste og vente på valp. Og da må
de være tålmodige, for det er dessverre
lang ventetid nå! For tiden er det 40 50 som står på liste for valp eller omplassering. Regner med at noen faller
bort etterhvert, om ventetiden blir for
lang. Det har vært merkbart flere forespørsler etter valper det siste halvåret.

Enkelte spør også etter omplasseringshunder. Det har vært tre omplasseringer som jeg har hatt befatning med i
løpet av året.

juli og august, så 8 kull i de fire siste
månedene i året. Fire nye oppdrettere
med sine første kull. Dette er veldig gledelig.

I 2014 ble det 25 kull med til sammen
69 levende valper. Disse valpene var
jevnt fordelt på 36 hanner og 33 tisper.
Dette gir en gjennomsnittlig kullstørrelse 2,76.

Jeg vil fremdeles gjerne ha beskjed om
paringer og planlagte kull! Og det er
ingen grunn til å utsette valpekull. Interessen for valper synes å være stigende, og det er vi glad for! Stor takk til
de som promoterer rasen på messer og
stand på Dogs4all!

Det var 1kull med 5 valper, 5 kull med
4 valper, 10 kull med 3 valper, 5 kull
med 2 valper og 4 kull med 1 valp. Det
var 16 kull i første halvår. Ingen kull i

Antall kull

Antall kull
med 1 valp

Prosent kull
med 1 valp

43
148
240
222
245
268

17
31
58
31
38
62

40 %
21 %
24 %
14 %
16 %
23 %

1932-1963
1964-1973
1974-1983
1984-1993
1994-2003
2004-2014

For perioden fra 1932 til 1963 er det få
kull, statistikken er derfor usikker og vi
velger å se bort fra den. For de fem angitte periodene fra 1964 og fram til 2014
varierer antall kull med 1 valp fra 14%
til 23%. Denne andelen er høy og fører
til at lundehund har en lavere gjennomsnittlig kullstørrelse enn andre raser av
samme størrelse. Til sammenligning

er den gjennomsnittlige kullstørrelsen
for følgende relativt små raser: Bichon
frise: 4; Bolognese: 4,1; Cavalier King
Charles: 4; Dvergpinscher: underkant
av 4; Fransk bulldog: 4; Kooikerhond:
5,4; Manchester terrier: 4,3; Skotsk terrier: 4; Tibetansk terrier: 5,2 og Yorkshire terrier: 3,5 (tallene er hentet fra
RAS for de respektive rasene).

Som vi har vært inne på før i Lundehund-nytt nr 1, 2014 er dette en lite
gunstig situasjon, både for tispa og den
ene valpen. Det er også en utvikling vi
følger nøye, da den sammen med redusert fertilitet kan være et tegn på inavlsdepresjon.

Hilsen Liv

Utvikling av matadorgrensen
Norsk Lundehund Klubb har siden
1982 sluttet opp om anbefalingen gitt av
husdyrgenetiker Dr. Per-Erik Sundgren
(Svenska Lantbruksuniversitet) om å

Litt statistikk rundt valpeproduksjonen
Valpeproduksjonen i 2014 i fht tidligere år er vist i grafen nedenfor.

sette en øvre grense for antall valper den
enkelte hannhund kan få i løpet av sitt
liv. Denne grensen beregnes ut i fra 5 %
av antallet valper født de siste 5 årene.

Beregningsgrunnlag

antall valper født

2003-2007
2004-2008
2005-2009
2006-2010
2007-2011
2008-2012
2009-2013
2010-2014

385
350
342
313
299
315
309
327

Tabellen nedenfor viser utviklingen i
matadorgrensen med valpeproduksjonen for 2014.

antall valper tillat pr
hannhund
19,3
17,5
17,1
15,7
15
15,8
15,5
16,4

Det gjennomsnittlige antall valper pr kull på 2.76, hvilket er det samme som gjennomsnittet oppgitt i RAS.

I år var det 4 kull med 1 levedyktig valp,
hvilket utgjør en andel på 16% av kullene i 2014. Hvordan innvirker dette på
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statistikken over andel envalpskull? Fra
klubbens database har vi fått en komplett oversikt over valpekullene født i

Norge. Ut fra den kan vi få en oversikt
basert på et tilstrekkelig stort materiale.
Resultatet er gitt i tabellen på neste side:

Som dere ser har vi en liten økning i antallet valper den siste femårsperioden.
Dette er først og fremst et resultat av at
«katastrofeåret» 2009 ikke lenger inngår
i beregningsgrunnlaget. Det maksi-

male antall avkom pr hannhund settes
nå opp til 16 valper pr hannhund.
Samtidig er det helt avgjørende at vi
anstrenger oss for å bruke så mange

ulike hunder og kombinasjoner som
mulig. Dette kommer veldig tydelig
fram når vi ser på utviklingen av den
eﬀektive populasjonsstørrelsen.

Nr. 1 - 2015
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Den effektive populasjonsstørrelsen – Hva forteller den og hvordan er
utviklingen?
Av historiske årsaker har vår rase en
meget lav genetisk variasjon. Resultater fra studier utført ved Universitetet
i Aalborg (ref) viser at den er på 12%
+/- 7%. For at denne ikke skal reduseres
ytterligere, er det viktig at så stor grad
som mulig av arvematerialet i rasen
videreføres.
Den effektive populasjonsstørrelsen er
et mål på hvordan arvematerialet i en
rase videreføres i rasen over tid. Er den
for lav, betyr det at den genetiske variasjonen i en rase reduseres da alt for få
ulike hunder benyttes i avlen. Det er to
måter å beregne den effektive populasjonsstørrelsen på.
Den metoden som gir det mest korrekte bildet, baseres på stamtavleanalyser.
Dette krever avansert databehandling

av slektsdata fra databasen til NLK og
genetiske data fra Universitetet i Aalborg. Denne metoden vil gi oss informasjon om hvor mye av genmaterialet
fra de opprinnelige fem lundehundene
som virkelig er tilstede i dagens populasjon. Dette har nå blitt utført av Professor Jörg T. Eppelen ved Bochum-
universitet i Tyskland) i samarbeid med
forskere ved Universitetet i Aalborg og
NTNU. En artikkel om dette er sendt
inn til et vitenskapelig tidsskrift og vil
bli presentert i Lundehund-nytt når arbeidet er publisert.
En enklere måte å beregne effektiv
populasjonsstørrelse tar utgangspunkt i
antall tisper og hanner brukt i avl pr generasjon. Man definerer en generasjon
til 5 år.

Den effektive populasjonsstørrelsen,
Ne, beregnes så ved følgende formel:
Ne=(4 x Nm x Nf)/(Nm+Nf)
Der Nm = antall hanner og Nf = antall
tisper.
Denne metoden tar ikke hensyn til hvilket antall hunder dagens populasjon
stammer fra, men gir allikevel en god
pekepinn på utviklingen: Opprettholder vi den genetiske variasjonen til rasen, eller står vi i fare for å redusere den
ytterligere?
Tabellen nedenfor viser antallet lundehunder registrert i 2000-2004, 20052009 og 2010-2014 som er benyttet i avl
i Norge og den effektive populasjonsstørrelsen, Ne, for disse tre periodene.

Registreringsår for foreldre

Hanner brukt

Tisper brukt

Ne

2000-2004
2005-2009
2010-2014

42
34
25

49
48
29

90
80
53

For at en hundepopulasjon skal betraktes
som bærekraftig må Ne være over 100. Dette
forutsetter at forholdet mellom kjønnene

er ganske likt. Som dere ser av tabellen, er
fordelingen mellom tisper og hanner ganske
lik, MEN den effektive populasjonsstørrelsen

Hvordan får vi økt den effektive populasjonsstørrelsen?
Vi må anstrenge oss enda mer for å
benytte ulike tisper og hanner i avlen.
Dette er ikke lett og faren er at vi får
enda færre valper fordi man ikke lykkes
med de uerfarne hundene. Fertiliteten
er høyest i ung alder. Der er derfor viktig
at vi gir unge hanner sjansen, særlig om
vi har en erfaren tispe som lar seg pare

Hva kan klubben tilby av hjelp?

Klubbens database er et utmerket
verktøy for å finne hannhund til en tispe.
Dersom du trenger hjelp til å logge deg
inn, har glemt brukernavn eller passord
eller har andre spørsmål, kontakt
Marc Daverdin (marc.daverdin@ntnu.
no). Har du funnet noen interessante
hannhunder du ikke vet hvem som eier,
kan avlsrådet og/eller fylkeskontaktene
hjelpe til med kontaktinformasjon.

naturlig. Så kan vi eventuelt ha en erfaren
hannhund i bakhånd om ungdommen
ikke fikser jobben. På samme måte er
det viktig ikke å vente for lenge med å
pare tispene. De er ofte lettere å pare og
kan senere kan tilbys flere ulike hanner.
Man bør også forsøke å unngå å gjenta
kombinasjoner flere ganger, spesielt om

Avlsrådet hjelper gjerne med å finne
mulige partnere til din hund. Send gjerne
epost til oss (avlsraadet@lundehund.
no) eller ring (kontaktinfo finner du
bakerst i bladet). Lokalkontaktene eller
andre erfarne oppdrettere kan også gi
gode råd.
Huskelisten for nye oppdrettere
inneholder en kronologisk oversikt

har falt fra 90 til 53 over de siste ti årene!

det første kullet ga mer enn en valp.
Hvis det produseres mange helsøsken
etter samme kombinasjon, kan det på
sikt bli vanskeligere å finne avlspartnere
som ikke er i for nær slekt.

over hva man må passe på ved oppdrett.
Den kan også være nyttig om det er en
stund siden du har hatt kull? Listen er
tilgjengelig på klubbens hjemmeside og
ved direkte kontakt med avlsrådet. Ring
eller send epost til oss.
Lundehundboka
gir
inngående
informasjon om avl på rasen og
praktiske råd.

Uansett, lurer du på noe, ikke nøl med å be om råd fra avlsrådet, fylkeskontakter og erfarne oppdrettere!
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Nytt fra krysningsgruppa

Islandsk fårehundtispa
Isrima Ljufa Loppa
IS15699/11
Foto: Ingvild Espelien

“Loppa” blant venner, bor på Island og har blitt godkjent av NKK for bruk i
krysningsprosjektet. Bakgrunnen for dette er som følger:
Høsten 2013 sendte NLK brev til den
Islandske fårehundklubben på Island og
den islandske kennelklubben, samt den
islandske fårehundklubben i Norge og
fortalte om det planlagte krysningsprosjektet. Samtlige ga positive tilbakemeldinger. I oktober var Ingvild Espelien
på Island med mandat fra NLK for å
diskutere prosjektet med representanter
der. Hun traff da styret for den Islandske
fårehundklubben og fortalte dem mer
om krysningsprosjektet og bakgrunnen
for det. De ville gjerne samarbeide og
viste fram 3 forskjellige tisper, deriblant
Loppa. Loppas eier var meget positiv til
å la tispa være med på dette.
Grunnen til at Loppa er så interessant
for oss er at hun er eksepsjonelt lita og
har relativt kort pels. Hun har ekstra
tær på bakbena, mens hennes far hadde
det på alle fire bena. Fargen til Loppa er
tricolor, en variant som lundehunden
hadde tidligere, men som er forsvunnet i rasen. Genet for tan-mønsteret til
en tricolor hund er recessivt, så det vil
først være når vi parer to etterkommere
av krysninger med dette genet at vi kan
oppleve å få en hund med denne fargen.
Det vil uansett være langt fram, og det
kan godt være at genet er avlet ut til
da. Det samme gjelder lang pels. Alle avkommene i første generasjons krysning
vil bli bærere av langhårsgenet, men vil
selv ha kort pels. Prosjekthundene skal

jo bare pares med lundehunder, som er
homozygote for det dominante korthårsgenet. Det er langt fram til vi risikerer å doble på langhårsgenet. Det finnes
også en genetisk test for langhårsgenet
som vi eventuelt kan dra nytte av etter
hvert.

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.

Loppa har også et deilig temperament,
noe som er et absolutt krav for å være
aktuell som mor til et prosjektkull. Hun
er ikke ekstremt bjeffende og går godt
sammen med andre dyr og mennesker.
Etter at Loppa var undersøkt for HD
med resultat A, øyenlyst med resultat
uten anmerkning og fått konstatert patellastatus 0, ble det søkt NKK om godkjenning for kombinasjon av henne og
lundehundhannen Eriksro Bright Profastur FI156777/12 som bor på Island.
Parallelt med dette ble det gjort avtale
mellom NKK og den islandske kennelklubben om registrering av et eventuelt
kull i x-register på Island. Alle valpene
vil bli importert til Norge og fulgt opp
på sammen måte som de andre prosjekthundene.
NKK godkjente kombinasjonen og
Loppa ble paret med Profastur i uke 51
2014. Dessverre har vi nå fått melding
om at Loppa ikke er drektig. Vi håper
imidlertid at kombinasjonen kan gjentas neste løpetid med et bedre resultat.

Tidsramme
Informa
sjon

Kontakt

•

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 www.
lundehund.no. Papirutgave kan
bestilles fra Lundehundklubbens
postadresse.

•

Kortfattet, aktuell informasjon finner du på www.lundehund.no og
klubbens offisielle Facebook-side.

•

Utvidet informasjon om bakgrunn, utvikling og vurderinger
vil du finne i hvert nummer av
Lundehund-nytt.

Bruk gjerne ePost-adressen
krysningsgruppa@lundehund.no for
alle typer spørsmål, kommentarer og
innspill om prosjektet og gjennomføringen av det.
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Norsk Lundehund – krysningsprosjektet
Spørsmål fra Helge Tollefsen og svar fra styret i NLK

Ved årsskiftet mottok redaksjonen i Lundehundnytt et innlegg fra Helge Tollefsen med en del spørsmål rundt
krysningsprosjektet. Kopi ble sendt til styret i Norsk Lundehund Klubb. Han ønsket også svar på spørsmål som stilles i
innlegget. Redaksjonen oversendte saken i sin helhet til styret, og styret har bedt krysningsgruppa utforme svar. Turid
Helfjord fra styret har koordinert svarene. Krysningsgruppas svar ble oversendt Helge Tollefsen i siste del av januar.
Innlegget og svar fra krysningsgruppa følger i sin helhet nedenfor.

Avtale med valpekjøpere
Hvilke avtale som er inngått med kjøpere av «krysnings» valpene er heller ikke offentligjort. Er det
lagt inn i avtalen forpliktelser for klubben som ikke tåler offentliggjøring? Personlig tror jeg ikke det
og derfor er det fornuftig og også offentligjøre denne avtalen slik at rykter som nå går blant medlemmene og fører til splittelse og uvennskap blant de som er for eller mot krysningsprosjektet, ikke
utvikles videre.

Planer for videre avl – kontroll med valper parring

Norsk Lundehund – krysningsprosjektet
Jeg har med interesse fulgt med i debatten om krysningsprosjektet. Det som er uklart for
meg er på hvilket grunnlag prosjektet ble satt i gang, hvem fattet vedtaket, på hvilket grunnlag osv. Spørsmål jeg kommer tilbake til og som jeg håper kan bli besvart i Lundehund nytt.

Jeg etterlyser også en plan for de neste parringene. Prosjektet skal jo pågå i minst 10 år til før en
eventuell krysset valp kan parres med en renraset Lundehund. Det foreligger vel derfor planer for
dette arbeidet? Hvordan finne valpekjøpere, det må jo være dedikerte personer da klubben må
ha full kontroll på at ikke hundene blir parret med noen andre hunder. Eller er det fritt frem med
parring med andre hunderaser enn med Lundehund?

Økonomi
Vedtak om igangsetting av krysningsprosjektet
I 1967 ble vedtaket om lukket stambok for Norsk Lundehund fattet av NKK. Inntil nå var det
det viktigste og det gledeligste som har hendt rasen siden systematisk avl av Norsk Lundehund ble satt i gang. Nå er et nytt vedtak fattet som er meget viktig for Norsk Lundehunds
fremtid. At det er delte meninger om et så kontroversielt tema er ikke overraskende og derfor burde krysningsprosjektet vært forankret med stor grad av enighet blant medlemmene.
Når jeg forøker å finne ut på hvilket grunnlag krysningsprosjektet ble satt i gang, er det ikke
mye informasjon å finne. Jeg kan ikke se at det har vært sendt ut informasjon til medlemmene om prosjektet. Ikke finner jeg at det har vært en sak med avstemming på et årsmøte
heller. Det eneste jeg har funnet ut er at det ble gitt en kort orientering på et årsmøte. Jeg
vet også at det har vært et «RAS»/arbeidsmøte der noen i klubben ble invitert til å være
med.
Er det som skrives korrekt i forhold til det som faktisk har vært beslutningsprosessen for
igangsetting av prosjektet?

Avtale med NKK

Et prosjekt som involverer mange interessenter, NKK, NLK, valpekjøpere, veterinærer og andre
over såpass mange år vil sannsynligvis bli kostbart. Hvordan er kostnadene estimert og hvilke
kostnader har påløpt og vil påløpe? Har klubben i avtalene med NKK, valpekjøpere og eventuelle
andre forpliktet seg økonomisk og i så fall på hvilken måte er forpliktelsene avtalt?

Kvalitetssikring av prosjektet
Jeg vil anta at et så vidtrekkende prosjekt der det å trå feil i gjennomføringen kan få alvorlige
konsekvenser for avl etter at prosjektet er ferdig. Har det vært en 3.part inne og kvalitetssikret
prosjektet før det ble igangsatt? Med kvalitetssikring av 3.part mener jeg at faglig kompetanse som
ikke har knytning til NKK, NLK eller andre personer som er med i prosjektet.

Med vennlig hilsen
Helge Tollefsen

Det henvises i Lundehund nytt til avtale med NKK. Hva går denne avtalen ut på og hvorfor
har ikke avtalen blitt offentligjort? Det er viktig med åpenhet i en sak av så stor betydning for
Norsk Lundehunds fremtid. Åpenhet stopper rykter og mistenkeliggjøring, noe som må være
i alles interesser.
Representanter for NKK kommer med informasjon i forskjellige fora for å rettferdiggjøre
krysningsprosjektet. Noe av denne informasjonen er direkte feil, som at «de fleste Lundehunder får IL» og «IL er forsøkt avlet bort, men lykkes ikke». Det er meget ødeleggende for
Norsk Lundehund at slike feilaktige utsagn blir ytret i oﬃsielle NKK sammenhenger. Er dette
utsagn som styret i Norsk Lundehund klubb stiller seg bak? Jeg ser ikke noe grunn til å offentligjøre hvem som har sagt dette, men styret i Norsk Lundehund klubb kan få informasjonen
ved å henvende seg til undertegnede.
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Krysningsgruppas svar på Helge Tollefsens brev:

Avtale med NKK

Krysningsgruppa og styret takker Helge Tollefsen for denne anledningen til å få
klaret opp i spørsmål som sikkert også andre sitter med. Vi vet vi har forbedringspotensiale i forhold til kommunikasjon om prosjektet, men håper på velvilje og
forståelse for at oppgavene er mange og tida knapp for oss alle sammen.

Norsk Lundehund Klubb har etter søknad til NKK fått tillatelse til å foreta et krysningsprosjekt der
norsk lundehund krysses med 3 raser: norsk buhund, norrbottenspets og islandsk fårehund. Alle
hunder av annen rase og de aktuelle kombinasjonene skal forhåndsgodkjennes av NKK. Alle valper
etter slike kombinasjoner skal mikrochippes og føres i et X-register hos NKK. Denne godkjennelsen
er offentlig tilgjengelig på nettet: http://lundehund.no/filer/ras/nkks-tillatelse.pdf

Vedtak om igangsetting av krysningsprosjektet.
Det er viktig å merke seg at stamboka til norsk lundehund er fremdeles lukket. Beslutningen om
man skal åpne stamboka for enkelte fremtidige krysningshunder vil skje på et mye senere tidspunkt og avhenge av hvilke resultater man har oppnådd.
Den faktiske beslutningsprosessen for igangsetting av krysningsprosjektet var som følger:
1. I september 2012 sendte NKK ut instruks for utarbeidelse av en Rasespesifikk Avls Strategi
(RAS) der klubbenes styrer ble pålagt å utarbeide en slik strategi og sende den inn innen
01.01.2014. Instruksen finnes her:
http://web2.nkk.no/filestore/Helse/Ras-instruks.pdf
2. Styret i NLK utpekte da en gruppe som skulle arbeide med RAS som besto av avlsrådet og
Turid Helfjord som representant fra styret.
3. NLK har foretatt hundetellinger annethvert år de siste åra. På grunnlag av disse (i perioden
2010-2012) og data fra dogweb, ble det laget en del statistikk som nå er å finne i vår RAS
(http://web2.nkk.no/filestore/RAS/RAS-Norsk-lundehund-ver-1.pdf). Statistikken viste
med all tydelighet at norsk lundehund sliter med to hovedproblem, nemlig IL og fertilitet.
4. Styret og RAS-gruppa inviterte til et arbeidsmøte på Starum, Østre Toten i april 2013. De
som var invitert til møtet var, foruten styret og avlsrådet, fylkeskontaktene, en del av de
mest erfarne oppdretterne og representanter fra lundehundmiljøene i Finland, Sverige
og Danmark. Tema på møtet var å presentere fakta fra hundetellingene og å diskutere
hvordan vi skulle utforme RAS, inkludert konkrete tiltak. Utfra det som deltakerne mente
det er viktig å utvikle og bevare i rasen, kom det fram flere tiltak vi skal arbeide med fremover, især for å bedre helsa og fertiliteten hos lundehunden. Hovedpunktene var: informasjon og forskning rundt fòring for å holde hundene friske, registrering av lundehundens
mentalitet og temperament og å utvikle leker og konkurranser spesielt for vår rase, samt
et krysningsprosjekt for å øke den genetiske variasjonen som vi visste er lav, og dermed
øke fertiliteten i rasen og forhåpentligvis også motstandsdyktighet mot IL.
5. På grunnlag av resultatene fra arbeidsmøtet, fortsatte RAS-gruppa sitt arbeid og et utkast
til RAS ble sendt ut sammen med sakspapirene til årsmøtet i 2013, samtidig som den videre prosessen ble presentert. Det ble samtidig annonsert et eget medlemsmøte om RAS
og krysningsprosjektet i forbindelse med Spesialutstillingen på Øysanden, 7. juli 2013.
6. Deretter ble utkastet til RAS lagt åpent ut på klubbens hjemmeside 16. august 2013 med
en høringsfrist til 8. september samme år.
7. Etter at fristen var løpt ut ble dokumentet ferdigstilt og sendt til styret for behandling. Styret sendte deretter klubbens RAS inn til NKK som godkjente denne, inkludert handlingsplanen, den 14.01.14. Styret som var ansvarlig for RAS fikk fornyet tillit fra medlemmene på
årsmøtet i 2014.
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Krav til hunder som brukes i prosjektet
I samarbeid med NKK er det i tillegg satt opp en liste over helsemessige forhold som skal vurderes
for hunder av annen rase før godkjennelse gis av NKK. Formålet med dette er å redusere risikoen
for å introdusere nye helseproblemer til rasen så langt mulig. I tillegg vurderes hundenes egnethet
i forhold til gemytt, fysisk størrelse, farge og pels der det er relevant. Så langt mulig vurderes også
nære slektninger av de aktuelle tispene av annen rase.
Krysningsgruppa har utarbeidet et eget søknadsskjema som fylles ut for hver enkelt hund som ønskes benyttet.
For tisper av annen rase vurderes følgende:
• HD-røntgen (Kun A- eller B-hofter aksepteres)
• Øyelysning (Skal være uten anmerkning. Ved tvil konsulteres Ernst Otto Ropstad ved NVH)
• Patellastatus = 0
• Helsemessige forhold hos tispe og hennes foreldre og nære slekt beskrives (Hunden skal ikke
ha hatt helseproblemer og være sund)
• Forventet god fertilitet (Hunden bør ha hatt tidligere kull. Dersom dette ikke er tilfelle kan
god fertilitet hos søsken og foreldre gjøre opp for dette.)
• Godt gemytt
For lundehunder som skal brukes i prosjektet stilles følgende krav:
• Patellastatus = 0
• Ikke hatt IL
• God allmenn helse
• Hunder med avkom foretrekkes
Vi ser liten grunn til å være bekymret for at prosjektet kan gi alvorlige negative konsekvenser for
videre avl. Alle kombinasjoner blir godt dokumentert, og vi kommer til å fastholde tilrådingen om
å unngå matadoravl. Alle prosjekthunder som eventuelt tas inn i rasen i fremtiden vil brukes sparsomt. Derfor er det liten risiko for at det senere skal dukke opp uheldige egenskaper med så stor
utbredelse at det ikke kan håndteres.
Avtale med tispe-eiere og valpekjøpere
NLK inngår avtaler med tispe-eiere og valpekjøpere for hvert kull. Årsaken til at disse ikke er offentliggjort er rett og slett at vi ikke har forestilt oss at dette skulle gi grunnlag til uro. Her kommer en
oppfordring til alle: Om det er noe dere lurer på, så spør! For oss som sitter og arbeider med dette
daglig, er det ikke enkelt å forutse hva dere som ikke er like inne i tankegangen finner uklart.
Men: Disse avtalene ligger nå på hjemmesiden under Krysningsprosjekt i menyen Om Norsk Lundehund Klubb.
Planer for videre avl – kontroll med valper og paring
Plan for de neste paringene: Det arbeides fortsatt med å finne flere egnede tisper av de tre rasene
for å lage førstegenerasjons krysninger (F1). I utgangspunktet ser vi for oss 6 kull, 2 med hver av de
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tre utvalgte rasene. Etter råd fra NordGen og Norsk Genressurssenter skal så mange som mulig av
F1-hundene pares med lundehunder forutsatt at de oppfyller kravene når det gjelder hofter, knær
og øyne (se ovenfor). Krysningsvalpene vil bli foret og behandlet som normale hunder og de som
eventuelt utvikler IL vil ikke bli tatt med videre i prosjektet. Vi vil da få en ganske stor F2-generasjon.
Når F2-hundene skal i avlen er planen å gjøre en mer grundig evaluering, slik at de som, i tillegg til
helsekravene, er mest mulig lik lundehund når det gjelder utseende og oppførsel tas med videre.
Vi har et samarbeid med Ellen Skancke ved NMBU (tidligere Norges Veterinærhøgskole) som vi
håper vil munne ut i en metode som ved hjelp av blodprøve, ultralyd og prøve av avføring som vil
kunne vise om en hund er disponert for lidelsen før hunden faktisk utvikler IL. Hvor mange F2-hunder som skal gå videre, vet vi ikke ennå. På samme måte vil F3 vurderes for videre avl. Vi arbeider
med en plan for dette. Denne vil måtte justeres etter hvert som prosjektet skrider fram.
Valpekjøpere: Det er mange som er interessert i prosjektvalpene og vi har en venteliste for neste
kull. Når det gjelder premissene for bruk av disse hundene i avl, se avtalen med valpekjøpere. Vi
intervjuer valpekjøperne nøye på forhånd og følger de tett etter at de har overtatt hundene. Prosjekthundene skal kun brukes i avl etter avtale med NLK og godkjenning av NKK.
Økonomi
Så langt har kostnadene vært nokså beskjedne for klubben. De viktigste kostnadene klubben må
bære, er helsetester ut over det som raseklubbene krever for hunder som skal brukes i avl. Ellers
er kostnader og inntekter for krysningskull de samme for oppdretter av krysningskull som for renrasede kull. Kostnader for reiser for krysningsgruppas medlemmer blir delt med avlsrådet (siden
de fleste sitter der). Kostnadene kommer utvilsomt til å øke etter hvert som nye generasjoner
og nye kull kommer til. Et langtidsbudsjett for prosjektet er under utarbeidelse. Vi arbeider med
flere søknader om prosjektstøtte, og tar gjerne imot innspill til måter vi kan finansiere prosjektet.
Vi vil også opprette et eget fond der interesserte kan sette inn penger på. Små beløp vil være like
velkomne som store.
Se også avtalene mellom NLK og hundeeierne for hvordan utgiftene er fordelt.
Kvalitetssikring av prosjektet
Vi har hatt god kontakt med NordGen ved blant andre Per Berg og Norsk Genressurssenter
ved Nina Sæther hele veien og disse instansene vil gi råd når det gjelder videre avl på prosjekthundene. Når det gjelder det veterinærfaglige, har vi samarbeid med Ellen Skancke (se over). I
tillegg har vi en mer uformell kontakt med professor i husdyravl ved NMBU, Gunnar Klemmetsdal.
Styret i NLK har ikke ansvar for hva representanter for NKK uttaler. Vi bruker i all kommunikasjon med NKK korrekte formuleringer når det gjelder disse temaene. Det vi mener er at det er for
mange lundehunder som utvikler IL og at sjøl om våre oppdrettere alltid har fulgt de rådene som
er gitt fra vitenskapelig hold, så har vi ikke lykkes med å forbedre situasjonen innen rasen.

Krysningsgruppa håper vi med dette har klart å gi svar på en del spørsmål som kanskje flere har
hatt ønske om å få belyst. Vi vil komme med ytterligere konkretisering av en del tema på NLKs
hjemmeside og i neste nummer av LHN.
Med vennlig hilsen
NLKs arbeidsgruppe for krysningsprosjeketet
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Vi presenterer:

Nye hjemmesider
på lundehund.no
Tekst: Ragna Fossen og Elin Mariboe Hovde

Vi har oppdatert hjemmesidene våre på lundehund.
no. Her forteller vi litt om prosjektet og hva vi har
vektlagt.
Målsetninger for sidene:
• Fortelle om den flotte rasen vår på en utmerket
måte!
• Skaffe nye medlemmer og beholde medlemmer i
klubben!
• Støtte målene i RAS, feks om antall lundehunder,
bedre helse og dyrevelferd etc!
Vi har lagt vekt på to forhold når vi nå har bygget om
nettsidene:
1. Masse bilder
• Målet er å velge de bilder som i størst grad fremmer
hundeglede og viser lundehunden fra sin beste side til
alle våre lesere.
• Vi ønsker å vise bilder med sterke farger (energi)
og bilder som viser det gode forholdet som oppstår
mellom hund og eier.
• Valgt ut fra bilder vi synes var pene, så bra lys som
mulig, så skarpe som mulig, så bra motiv som mulig.
• Noen er flittigere fotografer eller publiserer flere
bilder enn andre, og vi har brukt de bilder vi har hatt
kjennskap til.
Tusen tusen TUSEN takk til alle som har bidratt med sine
bilder på forespørsel.
2. Bedre fast innhold
• Litt mer “reklameformulering” på tekst for å vise
hundeglede, spre informasjon og vekke nysgjerrighet
på rasen.
• Mer og bedre tilgjengelig informasjon for oppdrettere,
om avl, oppdrett og og paring
• Lundehundbasen – hvordan bruke den, hva brukes
den til, veiledninger, inngangsporter
• Ny helseseksjon om helse, stell og foring av
lundehund, med informasjon om behandling av IL lett
tilgjengelig for både hundeeiere og veterinærer
• Lundehundmiljøet – sosialt, bli kjent, sosiale medier,
dele bilder og historier – viktig for å få til møter både
for sosialt uformelt, men også for gjennomføring av
paring

• Oversiktlig presentasjon av innhold som har blitt lagt
ut fra krysningsprosjektet tidligere.
Videre planer med hjemmesida
Vi ønsker å utvikle hjemmesida videre på følgende punkt:
• Ofte stilte spørsmål-sider – om avl, om helse, om
krysningsprosjektet, om valper etc.
• Pressesider – vi ønsker å lage bilder og tekst til fri bruk
for pressen.
Hva nå?
Prioritet 1: Rette direkte feil. Vi har sikkert gjort noen feil
som vi ikke har oppdaget.
Prioritet 2: Legge ut ting som vi har glemt eller fjerne ting
som ikke skal ligge ute.
Prioritet 3: Gjøre det vi ikke har gjort ennå (se videre
planer).
Og selvfølgelig – publisere nyheter på sidene jevnlig,
videreutvikle det faste innholdet og melde fra på
Facebookgruppa til klubben når det kommer nytt innhold
– følg klubbens Facebookgruppe og få varslinger via
Facebook når det er nyheter på hjemmesiden.

Har du spørsmål? Har du funnet feil?
Er det noe informasjon du savner og lurer
på hvor den har blitt av?
Ta kontakt med oss på epost:
hjemmeside@lundehund.no

Sidene redigeres fortsatt i publiseringsverktøyet Joomla. Vi har fått hjelp av Ideo Design til det tekniske. Avlsrådet har hjulpet
til med å kvalitetssikre informasjon om Avl, oppdrett og paring, Helse, stell og foring, og Krysningsprosjektet.
Lundehund-nytt skal fortsatt være hovedinformasjonskanal. Vi koordinerer med Lundehund-nytt for å få informasjon ut i
riktig rekkefølge.
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Foring av lundehund

det skulle være kaker og søtsaker. Det
måtte jo gå galt, og det endte opp i IL.
Veterinærbesøkene ble mange, uten at
noe ville virke. Etter hvert var hun så
nedkjørt som det gikk an å være. Vi
hadde nærmest gitt opp muligheten å
berge henne.

Tekst og bilde: Roar Torsteinsen

Det er for tiden mye uro rundt bevaring av lundehunden, og det er for meg mange
spesielle og til tider krasse meninger ute og går når det gjelder IL i stammen og
hvordan dette problemet bør håndteres.
La meg med en gang fastslå at jeg er
overbevist om at ernæring er den viktigste og kanskje den enkleste måten å
unngå sykdommen på. Det er prisverdig at NLK styre har tatt tak i å undersøke hva hundene blir foret med.

Vi har i 40 år foret tilnærmet likt med
meget godt resultat. Det har vært 3-4
hunder i matfatet hele tiden uten at vi
har hatt antydning til IL: Hvordan vi
forer skal jeg komme til om litt, men
først hva som fikk oss til å vurdere foringen vår. Fra 1964 til 1974 hadde vi

foret med datidens hundefor. En del
trøbbel var det med diare, men ikke
noen store problemer for oss. I 1974
overtok vi en voksen hund som hadde sine særegne matvaner, hun var
tykk og hadde tovet pels. Den maten
vi tilbød henne ville hun ikke spise,

I denne tiden hadde vi en legevenn
som ble interessert i sykdommen på
hunden vår. Han forsøkte å få til et
samarbeid med Veterinærhøyskolen uten at det lykkes. Da det så som
verst ut, kom han til oss og fortalte
at han hadde gjort seg meninger om
sykdommen. Han trodde hunden
manglet mineraler/vitaminer. Han
trodde ikke moderne hundefor var
godt nok for en hund som i mange
hundre år hadde levd på nærmest
naturalhusholdning. Det han hadde

sett lignet veldig på symptomene ved
spebarnsdiare og på underernærte
barn i U-land.
Vi satte oss ned for å prøve å sette
sammen en meny som hadde røtter i
hva hunden hadde tilgang på av mat i
et gammelt fiske/jordbruksvær. Først
var det om vi greide å stoppe diareen
som hadde vart så lenge. Et middel
mot barnediare som het Arobon (johannesbrødmel) ble valgt. Vi tilsatte
vitamin (Vetzyme) og brun ris. Dette
ble malt til fint mel og tilsatt grønnsakkraft. Å få dette ned i magen hennes var ikke enkelt, men makta rår, så
det måtte ned.
Underet skjedde, etter kort tid var
diareen borte.
Så var det til med næring. Det ble
tilsatt fisk og grønnsaker i den blandingen vi hadde brukt. Dette ble kjørt
i mikser til en velling. I begynnelsen
tålte hun ikke mer enn en teskje av
gangen, men etter som dagene gikk,
kunne vi øke mengden og tilsette
noen dråper tran.

Yndige Ura inntar sin frokost
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Så en dag ville hun spise. Nå var det
å passe på at det hun spiste ikke ble
for mye, slik at det kom opp igjen. Det
gikk utrolig fint. Hun var blitt kvitt
vannet i buken og la på seg. Etter noen

måneder var hun i fin form og
skiftet pels. Pelsen ble veldig
fin, og hun oppnådde topp resultater på utstilling. I sitt første valpekull etter sykdommen
fikk hun 5 valper. Hun levde et
normalt liv uten medisiner til
hun ble 11 år.

Gi hunden frisk, full
verdig mat så tror jeg ikke
at det blir mye IL igjen i
lundehundstammen

Så til maten vi satte sammen
for å sikre oss at hundene fikk
fullverdig kost, og at vi har hatt friske
hunder i 40 år:
Grunntanken vår var at ferdig for ikke
var godt nok for lundehunden, som
helt sikkert hadde hatt spesiell næring
i mange hundre år. Noe måtte komme
i tillegg:
• Fisk, som helt sikkert hadde
vært hovednæring måtte med.
• Tran for å sikre livsviktige
fettsyrer.
• Grønnsaker for å få tilført mineraler.
• Surmelk - biola - kefir - youghurt - her var det mange viktige
næringsstoffer.
• Tørrfor og brød.
Da ble menyen her hos oss:
Frokost: En skive brød, en spiseskje
fisk, en halv teskje tran, surmelk.
Hunder liker varm mat, derfor
litt varmt vann, og så mose det
sammen.
Middag: Tørrfor, grønnsaker (gulrot, brokkoli m.m.). Tørrforet bløte opp, helst i grønnsak/potetkraft.
Noen middags
rester er fint for å
skape smaksvariasjon for hunden.
Vi har gjennomført at hundene får
mat i forbindelse med våre måltider.
Da vet hundene at nå er det mat, og de
trives med det. La ikke matrester stå
fremme - vekk med det, og vask koppen. Det skal være frisk mat til neste
måltid.
Våre hunder har blitt gamle - de tre
siste har passert 14 år før vi syntes at
alderen preget dem såpass at de kunne slippe å plages mer. Spesielt syk var

ingen.
Jeg har gjentatte ganger opplevd at
hundeeiere ikke tør skifte mat til hundene med det resultat at hundene er så
matlei at det går på helsa løs.
Et eksempel på dette: To hunder som
en gang i mellom var hos oss noen
dager, ble alltid foret med det samme foret. Eierne var meget nøye på at
de skulle bruke det foret veterinæren
hadde anbefalt. Saken var at når de ble
servert den maten de hadde med så
spiste de lite, men når de fikk av vårt
for spiste de i stort tempo. Jeg syntes
hundene var i dårlig form. Etter hvert
utviklet den ene IL, og den andre fikk
pelsavfall. Vi diskuterte stadig mat,
men de ville ikke gjøre annet enn
det veterinæren hadde sagt. Foret de
brukte var det dyreste og i den mest
høyglansete posen, så det skulle jo
være bra greier, men det hjalp lite når
hundene var så matlei at de ikke spiste.
Etter hvert ble det så dårlig med hundene at vi ikke ville ta ansvar for dem
mer. Da ble vi enige om at de skulle
prøve å legge om foringen tilnærmet
det vi brukte. Det gikk veldig bra - allmentilstanden rettet på seg. Han med
pelsproblem ble ikke kvitt disse, men
han ble i god form og virket glad og
fornøyd.
Det er nå 3 år siden dette skjedde.
Hundene er nå 11 år og i fin form.
Mitt budskap er:
Gi hunden frisk, fullverdig mat så tror
jeg ikke at det blir mye IL igjen i lundehundstammen.
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Tysk forsker studerer
lundehundens bevegelser
Av Stein-Erik Greter / Solveig B. Steinnes, foto S.B. Steinnes

Nye godkjente ettersøkshunder
Tekst og foto: May Elisabeth Lernes Selbekk

Norsk Lundehund Klubb Avd. Trøndelag har høsten 2014 fått 3 stk nye godkjente ettersøkshunder:
•
•
•

Lundefoxen`s Egon Lernæs. Eier: Geir Ola Skjellum Oppdretter May Elisabeth Lernæs Selbekk
Leinstadhågen`s Mille Lernæs. Eier: May Elisabeth Lernæs Selbekk. Oppdretter Rita og Marc
Daverdin
Tore Hund/Max. Eier: May Elisabeth Lernæs Selbekk. Oppdretter: Aud Sommer

Alle tre hundene står nå oppført i
Norsk Kennel Klubb sitt ettersøks
register over godkjente hunder og
førere som kan brukes til ettersøk av
skadet hjortevilt.

Blodsporprøve er et kunstig utlagt
blodspor ca. 600 m minst 12 timer
gammelt, bestående av fire vinkler og
to blodopphold i sporet på ca 10 m og
minst ett opphold må være i en vinkel.

For å bli godkjente ettersøkshunder
må ekvipasjene ha gått og bestått både
blodspor- og fersksporprøve.

Ved ferskspor skal hunden spore i
minst en halv time etter samme dyr i
et ca 1 time gammelt spor etter enten
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elg, hjort eller rådyr. Ved begge prøver
benytter hunden sele og holdes i lang
line av fører.
Alle tre lundisene ble godkjente i
august og fikk være med sine eiere på
jakt og på skytebaner i høst, noe de
alle trives med :o).

Fra Stein-Erik Greter , Luxemburg, mottok Lundehund-nytt på slutten av 2014
opplysninger om et forskningsprosjekt utført av en tysk forsker. Det er en professor i
spesiell zoologi og utviklingsbiologi ved Friedrich Schiller Universitetet i Jena, Tyskland,
Martin S. Fischer, som bl.a. forsker på hunders bevegelser.
Stein-Erik Greter skriver:
Min kone og jeg overvar i 2012 et foredrag som professor Martin Fischer
holdt over sin bok «Dogs in motion»
(Hunder i bevegelse).
Han fortalte at han gjennom sine studier hadde funnet ut at hunder ikke
beveget seg slik man tidligere hadde
antatt. Han hadde foretatt studier av
hunders bevegelser ved å ta røntgenfotografier av hunder mens de beveget
seg. Gjennom dette hadde han kommet til at hunder beveger seg med mer
samordnede bevegelser i skuldre og
bakpart enn tidligere antatt.
Da foredraget var over, snakket vi
med professoren og fortalte han om
alt lundehunden kunne. Professoren
trodde vi snakket om et overnaturlig
vesen, ikke en levende hund. Det
var første gang han hørte om lunde
hunden, og han ble straks begeistret
for rasen.

Han spurte om vi kunne tenke oss å
samarbeide med han for å få i gang
et forskningsarbeid på lundehunden,
og det sa vi ja til. Vi begynte med å
samle inn litteratur om lundehunden,
og oversette det som var skrevet på
nordiske språk.
For å finne ut hvorfor lundehunden
beveger seg slik den gjør, ble to døde
hunder dissekert, og professoren fant
da muskulatur som ikke er beskrevet i
noe fagblad tidligere.
I 2014 ble fire lundehunder satt på løpebånd, og fikk bevegelsene sine fotografert. Noen av bevegelsene ble også
røntgenfotografert i 3D-format. Bildene ble vist på to skjermer med opptil 1000 bilder i sekundet. Synkront
med dette ble det tatt opp normale
bilder med to high-speed-kameraer.

I løpet av 2015 planlegges det å ta tilsvarende bilder av hode og nakken til
lundehunden, og av labbene i utstrakt
posisjon. Det er også planlagt å bygge
en kunstig hule for å studere hvordan
lundehunden beveger seg der.
Hele prosjektet er godkjent av den
tyske etikk-kommisjonen for forsøk
på levende dyr.
Disse forsøkene resulterte i 3 bachelor
arbeider, som i løpet av 2015 blir bearbeidet til en komplett beskrivelse
av lundehundens bevegelser. Etter de
første beregningene ser det ut som om
vi får oss noen overraskelser.
Når forsøkene er ferdige vil det i
2015 bli laget en mer omfattende rapport som ikke bare omfatter Lunde
hundens skjelett, muskler og bevegelser.
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Romjulseventyr
Tekst og foto: Petter Nilsen

Doffen’s ønskeliste denne julen, hadde
snø som første og største ønske, og
Doffen’s ønsker er som kjent lov her
hos oss, så det var bare å sale opp
”Doffenmobilen” tredje juledag, og
sette nesa mot Norsk villmark og SNØ.
Vi valgte som alltid å ha basecamp hos
flokken vår på Bergheim, for preparering, klargjøring av mat, og utstyr til
folk og hunder, for et opphold i ”Norges siste villmark”.
Nå fikk Pappse’n en krystallklar beskjed om hva som venta oss de neste
dagene, for du merker at du lever, når
du er ute å lager gule kremmerhus i
snøen klokka 4 på mårran, i -21C, frisk
vind, kun iført boxser’n.
Planen vår denne gangen var å ta
seg frem til vannet Strøen, dypt inne
i Vassfaret, og til ei lita koie som lå i
sydenden av vannet. Bikkjene ble foret
grundig på morgenen, og Doffen gjorde det helt klart, at han ikke fant seg i
noen ”svipptur til postkassa” i dag. Han
forlangte sin obligatoriske ”nåskalviutpåvillmarksturvågevalbiff”, og rikelig
med drikkevarer på morgenen, for i
dag skulle det lages kilometervis med
gule striper, å da er det viktig å få i seg
noe som var ”lettpissa!” mente Det
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Norske Lundelandslagets førsteoppkaster. Han fikk valget mellom, fiskekraft,
eller juleøl, og når han fikk se at det
var Fredrikstadøl jeg frista med!, da
falt valget av forståelige grunner, på
fiskekraft.
Pappse’n har som kjent ingen hørselsnerver som virker lenger, og balansenerven er heller ikke noe å skryte av,
så ansvaret som fremkomstmiddel i
ødemarka denne gangen, hadde falt på
han T. Ruger.
Siden vi ikke hadde øvd på forhånd, så
hvilte det en ørliten usikkerhet rundt
det å plassere kroppen min på et par
akebrett, men jeg gikk løs på oppgaven
med dødsforakt, og syntes at det funka
helt driitbra, ”sånn rett ut av boksen”,
men når jeg snudde meg litt stolt, for å
se hva de andre syntes, så titta Doffen
oppgitt vekk, og himla med øynene,
mens Synøve lo så hun skreik, og det
ble behørig kommentert at undertegnede hadde den umiskjennelige stilen
til en 4 åring på sitt første møte med
ski og staver, armene rett ut fra kroppen, og stokk stive bein!!.
Det knyttet seg litt usikkerhet fra min
side rundt det med en liten gutt, og

streng kulde, han har riktignok fått på
plass all vinterpelsen sin, men temperatur under -20C er kaldt uansett,
og det var langt å gå, og mange timer,
men de bekymringene kunne jeg spart
meg, for Doffen og Tassen hadde fult
turtall fra vi åpna bildøra, og helt til vi
lukket igjen døra på koia.
Doffen og Pappse’n har tilbrakt tre og
et halvt år sammen, og jeg begynner
nok å nærme meg 12000 kilometer
bak rumpa på Doff, og den rumpa som
jeg så den dagen var en real gladrumpe, for gutta freste bortover i snøen
som et par brøytebiler, og snøføyka
rakk vel aldri helt å legge seg igjen før
vi var hjemme.
Jeg løfta opp Doffen et par ganger for
å sjekke om han var kald, men det
var klar beskjed om at det ikke var tid
for noe kos, for han var ikke berett til
å miste et eneste sekund med total
lykke, her oppe i villmarka sammen
med Tassen.
Etter noen timer kom vi frem til en
gammel demning i enden av Strøen,
akkurat i det solen sa takk for seg,
og seg ned bak fjeltoppene i vestre
Vassfaret. Et utrolig vakkert syn, og når

Doffen i tillegg stilte seg opp mitt i solnedgangen, DA var det bare å få opp
kamera raskere en Lucky Luke. Da ble
jeg minnet på at kuldegrader kan være
ganske tøffe å takle, og for en sjelden
gangs skyld så sviktet teknikken totalt.:
det er nemlig MYE kaldere nede i
dalsøkka, og når du i tilegg har åpent
vann…… ja da hadde selvfølgelig linsa
på kamera frosset fast, og nekta plent
å komme ut. De fleste som har sett en
solnedgang på vinterstid vet at den
bare er der i noen minutter, så nå var
gode råd dyre, og et iskaldt, igjenfrosset kamera endte nede i buksa, for lyn
tining. Fotomodellen rista på hodet,
titta på meg med et oppgitt blikk, og
på riktig Lundehundvis så forsvant han
lenge for jeg rakk å tine opp den linsa.
Jeg fikk nå teknikken til å virke igjen,
og bildene ble tatt, Å JADA!, jeg vet at
det ikke er en Lundegutt med på det
bilde, men det er så vakkert i Norge at
vi tåler et bilde uten Doff og Tass, som
selvfølgelig kommenterte hendelsen,
”er jo født med kameratiner du, godt
du har utstyret i orden Fatter’n!, også
var det jo driiitflaks at det ikke var et
speilreflekskamera da!”.
Vel jeg fikk enda et bevis på at det var
ekstremt mye kaldere her ned i ”dalsøkka”, for når ho Synøve også skulle
kommenter Pappse’n kameratining,
så var det ikke mulig å forstå et ord

hva hun sa, for overleppa hennes var
frosset fast, med det resultatet at hun
helt plutselig snakka flytende ”Labbelensk”, et språk som jeg dessverre ikke
behersker.
Vel vi stabba oss videre med kalde
linser, og frosne lepper, og litt ut på
kvelden så kom vi frem til målet vårt,
Dølahytta etter han selveste Ola Øibakken, bedre kjent som Vassfartrollet!!.
Det viktigste først nå, og det var å
sørge for bikkjene i denna temperatur’n, et skikkelig kveldsmåltid, med
masse veske selvfølgelig. Doffen gaffla
i seg for å erstatte dagen skyhøye
energiforbruk, men når han var ferdig
så titta’n ned i vannskåla, og så litt rart
opp på meg, og hadde liksom et sånt
spørrende utrykk i blikket hvor jeg
syntes nesten det sto, ”Hennig Olsen?”
i de øya.
Nå var jeg ikke så rask i oppfatningen
som jeg burde være (og det har jeg
kanskje aldri vært), men jeg rusla nå
bort å titte ned i vannskåla hans, å
der hadde vannet frosset til is mens
han spiste!. En rask sjekk på termometeret på veggen, viste spenstige 17
kuldegrader inne i hytta. Vi pakka inn
et par små hunder i varme ullpledd,
soveposer, og fyrte løs på en gammel,
god støpejernskomfyr, som virkelig

fikk kjørt seg, og som etter en stund
var helt rød, og ga en skikkelig fin dur
i pipa. Smågutta våre frøs ganske mye
før vi fikk opp temperaturen over null,
men da kvikna de til igjen, og sto for
det meste av underholdningen den
kvelden. Det er nemlig helt internett,
facebook, twitter, og mobilfritt her
i Vassfaret, så her må man snakke
sammen på gammeldags vis.
Doffen fant fort ut at det var kjempekos, og realt godt å varmt i bunnen av
Pappse’n sovepose, og slo seg til på
beste Lundehundvis, med det resultatet at jeg våkna sånn i fire tiden på
natta, med Vassfarerekord i lårkrampe.
Å begynner du å røre på deg, så er det
raskt full rulle med 3 lys våkne hunder,
som plutselig synes at det er tid for lek,
og en runde utendørs. Det siste ble det
ikke noe av. Pappse’n vurderte også en
ultralynraskt toalettrunde i halvsøvne,
men du skal ha noe i nærheten av
”langragga tigerpels på nøttene” for
å velge et sånt ekstremstunt her i det
indre av Vassfaret, for det besøket
innbefatter en kilometer på truger i 23
kuldegrader, med 40cm puddersnø, og
det til et etablissement om i beste fall
kan beskrives som en ”noe trekkfull
utedass fra før andre verdenskrig”,
hvor toalettpapiret besto av litt stivfrosset bjørkebark.
Vi fikk nå lagt gutta igjen, og våkna ikke
før langt ut på morgenkvisten, for du
sover godt når det er kuldegrader på
soverommet, og en Lundehund hjelper
til med å holde behagelig komforttemperatur i soveposen.
Etter litt rask frokost, og en kopp
med bjørkevedkokt svartkaffe, så var
det planlegging av dagen eventyr, og
Doffen var helt krystallklar om dagens
utflukt, ”det skal lukte slagbjørnsvette i
dag Fatter!, vi hakke traska helt hit, for
å studere barkebiller!”. Vi ble alle enige
om at dagen skulle brukes til å ta oss
inn til hiet til slagbjørnen Rugg.
Pappse’n surra for sikkerhets skyld sin
skarpeste jaktkniv i håndsmidd Damaskus stål med ekstra dyp blodrand,
lett tilgjengelig fast på låret, mens Doff
titter på meg med sine store brune
Lundehundøyne. ”er’n så farlig han
Rugge’n da Fatter’n?” spør Doff, og nå
virker’n noe usikker på valg av turmål.
Nr. 1 - 2015

33

Lundehund-nytt

Lundehund-nytt

Snørekjøring med lundehund
Tekst og bilder: Elin Mariboe Hovde

En lundehund kan godt like å dra foran sin eier på ski, selv om den ikke er noen typisk
trekkhund. Når den som står på skiene staker godt, og det er god glid, får hunden en følelse
av at den jobber sammen med mennesket sitt, og ingenting er bedre for en hund!

.....ho Synnøve holdt et lite ”Fønhus” foredrag for alle tre inne i hiet ...

Jeg beroliger gutta med, at vi kjører
med ekstra høy sikkerhet når det gjelder mårratrøtte slagbjørner. Han ser
bort på Synnøve, som spenner på seg
trugene, og titter litt forsiktig opp på
meg, ”Synøve da Fatter’n? har ikke ho
noe å forsvare oss med a?”.
Det blir som vanlig min oppgave å
forklare livets brutale virkelighet for en
liten Lundegutt, ”du skjønner det da
Doffen, at ho Synøve, ho er bevæpna
med en Uppercut som kan legge en
hvilken som helst ”Bjørn” på ryggen”.
Det er fortsatt litt usikkerheten i øynene på lillelundegutt, men han slår seg
til ro med forklaringen min, om at vi
stiller godt rustet til å møte en bjørn.
Vel som sagt så gjort, og etter en lang
tur i tett samarbeide med mister T.
Ruger, og ikke minst, etter en frisk
klattretur opp i steinrøysa hvor vinterboligen til han Rugg ligger, så kunne
34
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to Lundegutter, og en Lappegutt,
krype inn i hiet for å hilse på selveste
Rugge’n.
Stor skuffelse for to lundegutter, for
der var det ingen hjemme. Jeg prøvde
meg på en dårlig bortforklaring,
med at han sikkert feiret romjula på
høyfjellshotell, men den forklaringen
falt ikke i god jord. Det løste seg når
ho Synnøve holdt et lite ”Fønhus”
foredrag for alle tre inne i hiet, om
slagbjørnen Rugg, og hans endelikt.
Resten av dagen tilbringer to lundegutter, en Lappgutt og noen tobente i
naturskjønn villmark
ikledd sin flotteste vinterprakt, og
veien tilbake til bilen var laaaang, men
likevel alt for kort for en liten lundegutt
som syntes at 15-25 minus var helt ok,
og som demonstrerte hvor bra disse
små hundene fungerer selv i ganske

streng kulde. Pappsen og Doff nøt
dagen til fulle, og ble nok hengende
ganske langt etter resten av flokken,
for det var mørkt når vi endelig fant
parkeringen. Å der sto resten av
flokken vår i livlig samtale med et par
voksne jenter, som også hadde tilbrakt
en iskald romjul i Vassfaret, men i motsetning til oss så hadde de overnatta
UTE!. Pappse’n har bare et passende
ord til slike jenter han, Respekt!.

Doffen og P.

Min Holli har kjørt med meg siden
hennes første vinter. Hun hopper
rundt seg selv av glede når jeg tar fram
trekkseletøyet, og gir meg verdifull
hjelp i bratte bakker. Hun har god
løpefart nedover bakkene. Det viktige
i nedoverbakker er å bremse farten
slik at den tilpasses hundens fart, eller
slippe båndet, slik at hunden kan løpe
fritt bak.
Som trekksele bruker jeg Hurtta sin
y-sele (se bildene til høyre). Denne
sitter godt på lundehundkroppen, og
sklir ikke forover om hunden skulle
bli gående bak meg. Det finnes også
vanlige trekkseler til lundehund, men
disse er designet for at hunden skal gå
framover hele tida. Med y-sele spiller
det ikke så stor rolle om hunden løper
ved siden av eller bak - selen sitter der
den skal uansett.
Nr. 1 - 2015
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Kommandoer

Trekkbåndet må ha en enkel
utløsermekanisme, slik at du lett
kan frigjøre deg fra hunden om det
krevs, noe det fort kan gjøre i en
nedoverbakke.
Eksempel på utløsermekanisme

Etter at Hekla kom til oss, har jeg
to hunder foran til å dra, og i og
med at Hekla er av den typen som
alltid vil være foran, har farten nå
økt betraktelig. Hun og Holli er
bundet i splittbånd foran meg, slik
at de løper ved siden av hverandre.
Dermed trekker Hekla alltid
framover for å komme først. Det går
så det suser i lett terreng.

Når en skal snørekjøre med hund, er det viktig
at enkelte kommandoer sitter. «Gå fram» eller
«framover» er obligatorisk, likeledes «forbi» eller
«passer». «Venstre» og «høyre» kan være til
hjelp i mangt et terreng. Det samme med «stå»
og «vente».
Du lærer hunden din å gå framover ved å kaste
en godbit foran den, og så si framover. Dette skal
du gjøre uavhengig av skituren. Når du får ski på
beina sier du framover idet dere starter. Hunden
vil da løpe framover, siden den forventer at det
ligger noe godt der framme. Siden hunden ikke
kan få belønning for hver gang den går framover,
er det vilktig at hunden har lært at det ikke er
godt å vite når godbiten kommer, så det er best
å gå på. Dette kan gjøres både med og uten en
klikker.
«Forbi» er enklest å lære når dere er i fart. Allier
deg med en medhjelper som dere kan kjøre forbi
flere ganger. Rop «forbi» hver gang dere passerer,
og hunden forstår snart hva dette betyr. «Høyre»
og «venstre» læres inn på sammen måten. Rop
«høyre» når løypa svinger til høyre og «venstre»
når den svinger til venstre. Det tar kanskje en
hel vinter før kommandoene sitter helt - det
kommer an på hvor mye dere er ute på ski. Det
som er sikkert, er at hunden lærer fort når den til
stadighet blir utsatt for den samme situasjonen.
Det viktigste er at hunden har en solid
grunnopplæring. Da får du mye gratis i skiløypa,
og kan ta med deg hunden også i befolkede
løyper.
Hundene har stor glede av å være ute i skiløypa.
Her jobber de sammen med eieren, treffer
andre folk og hunder, blir stimulert både psyisk
og fysisk. De bygger muskler og kondisjon. Er
du selv glad i å gå på ski, er dette en fin måte å
kombinere hundetrening og egentrening på.
God tur!
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Krypinn til Lundehunden
Av Solveig B. Steinnes (tekst og bilder)

Alle som har lundehund vet at dette er en rase som trives med å utforske trange huler, og at de
fleste av dem liker seg godt når det er lunt og deilig. Denne gangen har jeg laget et lite krypinn til
Lundehunden, ei lita hule som hunden kan krype inn i og ligge lunt og godt, selv på kjølige steder.
Dette er en lettlaget og enkel sak, som
de fleste kan få til. Det tok meg under en
halv time å lage denne.

I tillegg til en nysgjerrig lundehund trenger du :
• En papp-plate av passe størrelse.
• En stor T-skjorte
• 2 (4) strenger ca 1 m lange
• Plast-tape
• Ei tang
• En tapetkniv

I hvert av hjørnene på plata laget jeg et hull,
3-4 mm stort. Jeg brukte en strikkepinne til å
stikke ut hullet i hjørnet, og utvidet det med
tapetkniven til passe størrelse.

Siden strengen jeg hadde funnet ikke var så
tykk, laget jeg to tykkere strenger ved hjelp av
fire biter streng. Jeg surret to og to biter streng
sammen med tape for å gjøre dem stivere,
samtidig som jeg bøyde dem i en bue.

Når begge var ferdige la jeg dem i kryss, og
surret dem sammen på midten med tape.

Jeg fant ei god, tykk papp-plate som var litt i største laget, så jeg skar den ned til passe størrelse med en tapetkniv.
Plata ble målt til 40 x 50 cm ferdig kuttet. Du kan selvsagt velge en annen størrelse, hvis du ønsker det. Av restene
laget jeg fire små firkanter til å forsterke hjørnene med.
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Deretter stakk jeg strengendene igjennom hjørnene på papp-plata.
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På undersiden av plata bøyde jeg endene,
en til hver side, slik at strengendene ble
liggende langs kantene av hjørnet. Til dette
brukte jeg bare hendene.

Med tanga bøyde jeg strengendene tett inntil
pappen, slik at de ikke laget bulk.

Før jeg stengte igjen krypinnet, la jeg inn et
koselig liggeunderlag, så det skulle bli mykt
og godt for hunden å ligge der.

Deretter gjensto det bare å sy sammen
T-skjorta på baksiden av hulen. Husk å
stramme godt, så skjorta sitter stramt og
fint utenpå skjelettet.

Deretter la jeg de fire kvadratiske
pappskivene, en i hvert hjørne, og surret
dem godt fast med tape. Da var skjelettet
ferdig.

Nå ble T-skjorta tredd over, med
halsåpningen mot en av kortsidene. Den skal
være inngangen til hulen. Ermene på skjorta
ble brettet til undersiden av krypinnet, og
festet med sikkerhetsnåler. Man kan også
velge å sy ermene fast med et par sting på
undersiden.
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Og så er krypinnet klar til utprøving av en nysgjerrig lundehund.
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Lillelunden

TekstElin M. Hovde, foto Belinda Andersen

Kryssord	
  1/15	
  
Slik	
  løser	
  du	
  kryssordet:	
  
Fyll	
  inn	
  svaret	
  på	
  spørsmålene	
  nedenfor	
  i	
  rutene.	
  I	
  de	
  grå	
  feltene	
  vil	
  det	
  ;l	
  slu<	
  danne	
  seg	
  et	
  
ord.	
  	
  
1.	
  Års;d
2.	
  Ikke	
  bred
3.	
  Ikke	
  onkel
4.	
  Rovdyr
5.	
  Hund
6.	
  Ikke	
  svak
7.	
  Ikke	
  hund	
  

1.
2.
4.
7.

Tor av Stjernepoten, foto. Belinda Andersen

3.
5.
6.

Vil	
  du	
  være	
  med	
  i	
  trekningen	
  av	
  en	
  lundehundeﬀekt,	
  send	
  inn	
  svaret	
  ;l	
  
redaksjon@lundehund.no	
  innen	
  1.	
  mai	
  2015.	
  Voksne	
  kan	
  også	
  sende	
  inn	
  på	
  egne	
  eller	
  
andres	
  barn	
  eller	
  barnebarn.	
  
Løsningen	
  på	
  kryssordet	
  i	
  forrige	
  nummer	
  var:	
  SNØMANN.	
  Denne	
  gangen	
  ﬁkk	
  vi	
  inn	
  to	
  svar,	
  
og	
  den	
  heldige	
  vinneren	
  som	
  får	
  ;lsendt	
  en	
  lundehundeﬀekt	
  i	
  premie	
  er	
  Kristoﬀer	
  Teigen	
  
Solbakken	
  fra	
  Brandval.	
  	
  

Hvorfor hunder alltid snuser hverandre i rumpa
Det var en gang da alle verdens hunder
var blitt enige om at de ville samles på en
konferanse. Arrangørene hadde tidligere
erfart at ved slik treff kunne luften blir
temmelig tykk og full av noen lukter som
ikke akkurat luktet roser ... Så det ble
bestemt at alle hundene skulle henge deres
rumpehull i garderoben.

Og siden den dag har alle verdens hunder
hver gang de har møtt hverandre, startet
samtalen med å kontrollere om den hunden
de akkurat har møtt, løper rundt med deres
rumpehull.
- sakset fra Kennel Heldager´s hjemme-side oversatt til norsk av Elin Mariboe Hovde.

Midt under konferansen gikk brannalarmen,
Valpen på bildet er Tor av Stjernepoten, foto:
og alle deltagerne skyndet seg ut. På veien
Belinda Andersen.
ut grep de et rumpehull i garderoben,
der de trodde de hadde hengt sitt. Men i
hastverket grep de fleste det gale hullet ...

Vi	
  gratulerer!
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Nytt fra Nordland

Nytt fra Troms

Fra høsttreffet 2014 i Saltstraumen med broen over straumen i bakgrunnen. Foto: Karen Elise Dahlmo

Årsberetning 2014 NLK avd. Nordland

Foto: Merete Evenseth

Pr. 31.12.2014 var vi 39 hovedmedlemmer og 4 husstandsmedlemmer i avdeling Nordland.
Årsmøtet i 2014 ble avholdt 1.mars på Mo i Rana. 10 medlemmer møtte men 4 av dem dro før møtet var ferdig
p.g.a. andre planer.

Styret består av:

Karen Elise Dahlmo, leder
Eirik Anders Olsen, nestleder
Tina Karstensen Fransson, kasserer
Ellen Brattbakk, sekretær
Janne Elin Haustreis, styremedlem
Bjørg Skundberg, vara
Berit Marthiniussen, vara
Valgkomité:
Jon Dahlmo
Hermund Brækken
Bård Mathias Andersen

Styremøter:
Vi har avviklet 5 styremøter i løpet av året.
4 av møtene har vært holdt i Fagertun
barnehage sine lokaler i Mosjøen, der 4 av
styremedlemmene kan være fysisk tilstede
mens resten av styret er tilstede via Skype.
1 styremøte ble holdt i Saltstraumen med leder
i hovedklubben til stede.

Treff
I sørdelen av fylket har vi klart å samle folk og hunder til noen ettermiddagstreff i løpet av året. Det har variert hvor
mange som har møtt opp, men de som har møttes har gått tur, drukket kaffe og pratet mye hund! Veldig trivelig!
I tillegg hadde vi høsttreff i Saltstraumen der 13 lundehunder med eiere møttes til ei trivelig hundehelg. Vi ønsker å
videreføre disse høsttreffene til å bli en årlig foreteelse.
Ellen Brattbakk
Sekretær i avd. Nordland

44

Nr. 1 - 2015

Da har vi lagt bak oss 2014 og er godt inne i 2015 med
alt det spennende dette året har å by på. Her i Troms er
Lundehund populariteten økende. Jeg har hatt besøk av
flere potensielle Lundehund eiere, som gjerne ville se litt
nærmere på vår rase. Og ganske mange av dem, hadde
fått med seg aktiviteten vi har gjort på flyplassen i Tromsø
med eggsanking.
I 2014 fikk Troms 5 nye valper fordelt på 2 tisper og 3 hanner. De to tispene kom til selveste Nordens Paris, oftes
kalt Tromsø. Dette er spesielt gledelig, for vi trenger flere
tisper her for å prøve å få opp valpestatistikken. Jeg vet
at flere av tispene i Troms har prøvd å lage valper i 2014,
men det er bare å innse at dette er lettere sagt enn gjort.
Personlig er jeg imot insiminering. Får nemlig dette spørsmålet ganske ofte. Jeg mener at dersom rasen ikke klarer
å formere seg selv på naturligvis, så er det ikke liv laga.
Heldigvis er optimismen her nord på topp, så vi har ikke
gitt oss enda, hverken jeg eller andre tispeeiere i Troms.
Pr dags dato er det 8 tisper, som det kan avles på og 5 av
dem prøvde å parre i 2014. Så de sier litt om vanskeligheten vi har med å forvalte vår rase. En oppdretter har tilog-

med importert en danske i 2014 til sin tispe, så vi venter
spent på resultater om ei stund.
I selve Tromsø er vi nå 3 tisper som jeg har håp for i 2015
og 2016. Vi har noen flotte hannhunder i byen, så de kan
nå få mer trening på å bli far.
For å holde kontakten ved like hadde vi en ettermiddagstur i vintermørket og kulden 28 januar. Av Tromsøs 12
lundehunder, møtte 8 lundehunder med eiere opp til en
liten tur under stjernehimmelen og Nordlyset. Her spurte
jeg også om hvem som ville være med på eggleiting til
sommeren, og samtlige hadde lyst å prøve, så Avinor, vi
er klare.
På bildet ser dere oss i Tromsø og fotografen er Håkon
Valvåg Olufsen.
Hilsen NLK Fylkeskontakten i Troms,
Merete Evenseth
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Nytt fra Trøndelag

Valpeformidling i NLK
Hei alle,
Nå dette leses er nok julen pakket bort og nytt årsfeiringen overstått .. og glemt (?) hos de fleste. Jeg
håper alle har hatt en hyggelig feiring. Året 2015
ligger åpent foran oss. La oss satse på at dette blir et
aktivt og fruktbart år for rasen.
Den 30. november avholdt avdelingen sin tradisjonelle julelunsj på Øye Grendehus i Melhus. Denne
gangen var vi 15 hunder og 18 tobeinte som møttes til hundetur og påfølgende herlig lunsjbord
innendørs. Dette var også vår avskjed med Stefan de
Graaf og Jasper de Mooij som flyttet til København i
desember. Begge har bidratt i avdelings aktiviteter i
flere år. Stefan har i også vært kasserer i avdelingens
styre i 3 år. Vi ønsker dere hell og lykke i Danmark!
Som alltid ble lunsjen avsluttet med et lotteri som
innbrakte 710 kr til avdelingens kasse.
I 2014 foretok klubben en ny hundetelling. Resultatene av denne viste at det i Sør-Trøndelag var 69
hunder mens det ved tellingen i 2012 var 62 hunder.
Her ser vi altså en liten økning. I Nord-Trøndelag var
det i april 2014 til sammen 26 hunder mot 34 i 2012.
Det er nå gått ca 8 måneder siden disse tallene var
klare, så det har nok skjedd endringer siden den tid.
Vi skulle imidlertid svært gjerne sett at det kom flere
hunder i fylket vårt og da særlig i Nord-Trøndelag.
Hvordan kan vi få økt oppmerksomheten rundt rasen her? Avdelingens styre tar gjerne i mot forslag til
tiltak som kan gjennomføres i samarbeid med lokale
krefter.
I skrivende stund forbereder vi oss på årsmøtet for
2015. Dette vil finne sted den 7. februar kl 14.00 på
NTNU. Det nye styret vil etter det starte arbeidet
med årets program. Vi gleder oss!

Bilder:
Øverst: Nissemor og nissungen kom! (Luca, Viola, Hilde,
Frida og Oliver), foto Dagrunn Mæhlen
I midten: Ut på tur, foto Dagrunn Mæhlen
Nederst: Stefan de Graaf, Hanna Gautun og Jasper de
Mooij, foto: Dagrunn Mæhlen
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På vegne av styret for NLK, Avd Trøndelag,
Hanna Gautun

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.

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

De som ønsker valpeformidling gjennom klubben må
informere om når paring har skjedd, og med hvilke
hunder, for at formidling kan skje best mulig.
Formidlingstjenesten foretar en viss prioritering.
Valpekjøperne som har ventet lengst får tilbud 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.

Annonsering av valper endret
Mange oppdrettere legger ut bilder av valpene 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 et
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.
Web-redaksjonen kan kontaktes på ePost: hjemmeside@lundehund.no

Annonsering av valper på Finn.no opphører
Norsk Lundehund Klubb sin avtale med nettstedet Finn.no om annonsering av valper som er
til salgs er sagt opp og avsluttes pr. 15. mars 2015.
Oppsigelsen har grunnlag i at få medlemmer
benyttet seg av tilbudet om annonsering, og
klubbens kostnad med å opprettholde avtalen ble
dermed vurdert som for høy.
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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
Siri Monkan, Trondheim, tlf  915 85 003
Sekretær
Hilde Helgesen, Trondheim, tel: 917 52 254
Kasserer
Gunn Tove Ormseth, Fannrem, tel 915 50 998        
Styremedlem Hege Belsvik, Saksvik, tlf 995 59 503
Varamedlemmer

Trond Åge Seem, Vikhammer, tel: 907 61 364
Oddbjørg Bakk, Kyrksæterørå, tel: 900 61 633

Revisor
Vararevisor

Mari Østgaard, tel: 913 42 404     
Claudia Melis, tel: 938 59 351

Valgkomite

Solvor Melum, tel: 412 63 684
May Elisabeth Lernæs Selbekk, tel: 951 48 536
Unni Storli, tel: 404 51 525			

Avdeling Nordland		
Styreleder
Karen Elise Dahlmo, Drevja, 8664 Mosjøen
Tel: 900 51 420, ePost: ked@dahlmo.no
Nestleder
Eirik Anders Olsen, Bø i Vesterålen, tel: 974 23 074
Sekretær
Ellen Brattbakk, Mosjøen, tel: 481 13 236
Kasserer
Tina Karstensen Fransson, Bodø , tel: 916 34 847
Styremedlem Janne Haustreis, Trofors, tel: 908 74 359
Varamedlemmer

Berit Marthinussen, Vestbygd, tel: 480 05 656
Bjørg Skundberg, Trofors, tel: 412 11 153

Valgkomite

Hermund Brækken, Mosjøen, tel: 992    53 723
Jon Dahlmo, Mosjøen, tel: 905 85 161

NLK Database
The Norwegian Lundehund Database aims to collect and maintain all information on Puffindogs
worldwide.
To keep this database updated on what dogs are alive or passed away, illnesses experienced and
other relevant information regarding the breed, we strongly recommend all lundie-owners to
report such information to the database-manager Marc Daverdin, eMail: database@lundehund.
no. The information will be anonymously used for research, helping prevent illness in the breed.
The database also offers help finding suitable partners when breeding your Lundehund.
This is the official database of the Norwegian Lundehund Klubb, and you will find it on the
internet at NLK´s hompage address http//:www.lundehund.no or the internet-address: http://
daverdin.com/NLK/.
To be granted access, please contact Marc Daverdin at the eMail-address indicated above.
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NLK komitéer og utvalg
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

Kliparkiv
Anne-Lise Torsteinsen
ePost: r-tors@online.no

Utsendinger til NKKs
representatskapsmøte:
Styret oppnevner to delegater

Valgkomite (oppnevnt av årsmøtet)
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
Jan Opsanger, Omvikedahlsveien 51,
5464 Dimmelsvik, Tel: 53 48 17 29 / 995 74 139,
ePost: j-helops@online.no
Varamedlem:
Geir Morten Jansberg, Norderhaug 26,
2219 Brandval. Tel: 62 82 55 32 / 476 26 707,
ePost: gmortj@online.no
Lundebua
Karen-Elise og Jon Dalhmo, Drevja,
8664 Mosjøen, Tel: 75 18 76 64 / 900 51 420  
Bestilling:
http://lundehund.no/lundebua eller
ePost: lundebua@lundehund.no.

Ansvarlig for 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 medlemsblad, Lundehund-nytt
Elin Mariboe Hovde
Solveig Bjørkenes Steinnes
Jon Wagtskjold
ePost: redaksjon@lundehund.no
Klubbens hjemmeside, www.lundehund.no
Ansvarlig for klubbens hjemmeside:
Elin Mariboe Hovde og Ragna Fossen
ePost: hjemmeside@lundehund.no
Norsk Lundehund Klubbs database
Spørsmål, kommentarer og forslag:
Marc Daverdin
ePost: database@lundehund.no.
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NLK fylkeskontakter
Finnmark
Elin D. W. Johannessen, Breilia 9,
9600 Hammerfest, Tel: 917 62 954,
ePost: elin_dwj@yahoo.no

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

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

Øst- og Vest-Agder
Tor Omholt, Omholt, 4824 Bjorbekk
Tel: 481 03 817,
ePost: toingo@online.no

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

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

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

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

Sør-Trøndelag
Styret avd. Trøndelag v/Hanna Gautun,
Tel: 73 83 70 28 / 911 09 116
ePost: hanna.gautun@ntnu.no

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

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

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

Lyrypa´s kennel

Inger-Marie, Unni og Iren Storli
Tlf: 74160470, 72426600, 74165660
unnistorli@hotmail.com - iren.storli@c2i.net

Sogn og Fjordane / Hordaland
Torbjørg Lille Wagtskjold, Midtunvegen 1d,
5224 Nesttun, Tel: 909 74 408,
ePost: lille@wagtskjold.net

Kontaktpersoner ved mage/tarm problemer
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

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

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

Kennel Lundestugu

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

Æresmedlemmer

Kennel Lundestugu ønsker alle
på 2 & 4 en FIN vår
med mye uteliv & glede!

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

Fra v.: Paluna´s Øydis CENTA Troyadatter, f. 9/4-12.
ODIN, f. 27/8-02. LINJA, f. 9/7-04.

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

Valpene Mikkel og Jakki i solnedgang på årets første dag i Levane.
Foto: Jann-Magnar Fiskvik

I 2015 har klubben tre store arrangement:
•

Helgen 2. – 3. mai skal vi avholde seminar om IL (intestinal
lymfangiektasi). Dette finner dere info om i bladet.

•

Helgen 17. – 19. juli skal vi avholde treff med spesialutstilling i Ål
i Hallingdal. Se egen utstillingsannonse i bladet.

Et slikt treff er avhengig av at ﬂere hjelper til, derfor ber vi
dere om å hjelpe oss med følgende: kafetjeneste, tombola,
rigging av utstilling, sekretariat. De som vil hjelpe til sender
epost til spesial@lundehund.no merket «Dugnad» og sier
hva du kan bidra med.
•

Helgen 4. – 6. september skal det være Europavinnerutstilling
(EDS) på Lillestrøm. Der skal vi ha internasjonalt dommerseminar og stand.

