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Fra
klubbens leder
Samarbeid – til nytte og glede for hele rasen
Ja da sitter vi med nok et eksemplar av medlemsbladet
Lundehund-nytt i hånden. De aner ikke hva de går glipp
av de som ikke er medlemmer ……
Jeg må først av alt si tusen takk for tillitten ved at dere
valgte meg som leder ved årets Årsmøte på Ramberg
i Lofoten. Det er godt å vite at de fleste ønsker meg
velkommen, og jeg skal gjøre det jeg kan for at denne
klubben skal fortsette å arbeide for lundehunden.
Jeg har inntrykk av at det blåser mange vinder i klubben
for tiden, men jeg tror nok at selv om vi er uenige om
veivalg, så er alle enige om målet. Og det er at Norsk
lundehund fortsatt skal ha livets rett. Vi har veldig mange
engasjerte lundehundeiere over det langstrakte landet
vårt. Det jobbes godt i de forskjellige komiteene, og alle
er opptatt av å gjøre best mulig jobb enten det er som
fylkeskontakt, avlsråd, valpeformidler, redaksjoner for
hjemmeside og medlemsblad, forskjellige prosjekt grupper
og i klubbens styre.
I sommer var «Værøytreffet» lagt til Lofoten pga dårlig
erfaring med ferger og campingplass på Værøy i 2012.
Dessverre var vi med dette med på å bryte en tradisjon,
som har vært siden 1995, da det første Værøytreffet ble
arrangert, og som i ettertid skulle foregå på Værøy hvert
4.år. Mitt største mål er at i 2020 er vi tilbake på Værøy
igjen, der vi hører hjemme og hvor lundehunden har sitt
opprinnelsessted, nemlig Måstad.
Så snart årets Spesialen var ferdig tok jeg og noen andre
fergen over fra Moskenes til Værøy, for bl.a. å se om
fergekapasiteten hadde forbedret seg. De nye gassfergene
kom i 2013/2014 og etter litt innkjøringsproblemer har jeg
nå hørt at det går veldig bra. Og de har STOR kapasitet.
Det var i ngen problem å få plass på fergen, og da hadde
jeg b
 evist ikke bestilt plass. På skolen, som vi i 2012 hadde

campingen var det byggeaktivitet, uten at jeg vet hva
de holdt på med. Men den største oppturen var etter
en ribbtur ut til fuglefjellet og Måstad og en lengere
prat med han som driver de største rorbuanlegget på
Værøy. Han kunne fortelle at han planla å anlegge en
campingplass i forbindelse med rorbuanlegget sitt.
Oppstillingsplasser for bobiler og campingvogner.
Dessverre blir det verre og verre å få bestilt hytter når
man har hund med seg, og slik er det også i rorbu
anlegget hans også. Det er så mange som plages med
allergier, derfor dette forbudet. Heldigvis finnes det
noen rorbuanlegg på Værøy der det er lov med hund,
samt leie av private boliger.
Jeg er i alle fall ved godt mot at vi igjen kan dra til
Værøy og ha treff i 2020. Kanskje vi må gå litt i oss
selv og våre forventninger. Er vi blitt for kravstore
til standard, dusjforhold etc.? Hva er viktigst for
oss? Værøy har i alle fall mange nydelige plasser og
turområder, Sørlandshagen med sin rullesteinfjære,
Nordlandhagen med sine hvite sandstrender, fjellet
Nordlandsnupen og andre lette turområder hvor
lundehunden e lsker å være med på tur. Og for ikke å
glemme pilegrimsturen til den veiløse bygda Måstad.
Den må man bare oppleve sammen med sin beste
turvenn, Lundehunden.
Når du leser dette bladet, så har styret hatt sitt første
styremøte på Skype, samt et felles fysisk møte sammen
med Avlsrådet, for å få oversikt over fremtidsplanene
i krysningsprosjektet. Et slikt stort prosjekt tar mer tid
enn man tror og man må gi de som jobber med dette
tillitt og rom for den jobben de er satt til å gjøre. Jeg
vet i alle fall at Kryssningsgruppa jobber meget godt,
og at de informerer styret når det er nødvendig. Jeg er
i alle fall overbevist om at dette prosjektet er viktig og
i trygge hender. Ingen vet enda sluttresultatet, og når
den tid kommer og resultatene ligger på bordet, da
skal vi gjøre opp status om vi skal krysse inn.
Og mens dette går sin gang, så trenger vi alle
dere oppdrettere, nye og gamle til å lage nydelige
lundehundvalper. Vi har lange ventelister på valp, så
det er bare å sette i gang produksjonen. Vi vet alle at vi
har en vanskelig rase å avle på, så det er ikke bestandig
det går som man vil, men mitt råd er: Ikke gi opp!
Jeg vil nå rette en stor takk til Karen Elise og Jon
Dahlmo for den store jobben dere har hatt i flere
år med Lundebua. Dere har hatt et stort lager av
Lundehund boka og andre varer i mange år. Nå kan
dere vie oppmerksomheten på lundehundene, hytta og

barnebarna deres, samt ønske Geir Morten Jansberg
lykke til med overtakelsen av Lundebua.
Og så du Liv Skjervik som nå får roligere dager når
du nå overlater Valpeformidlingen til Gerd Langenes.
Tusen hjertelig takk for alle timer, tlf, eposter du har
hatt i forbindelse med å være valpeformidler. Det er en
meget viktig jobb og på en måte klubbens ansikt utad,
for nye potensielle lundehundeiere. De kommer stort
sett innom valpeformidleren først.
Og til alle oss andre: vær med på en positiv måte å
markedsføre denne flotte kulturarven vår, som vi er
så glade i. La oss ta et felles løft for at rasen vår og
klubben skal bestå, og vær stolt over å eie en norsk
lundehund og være medlem i en klubb som har dette
målet – å ivareta en norsk kulturarv på best mulig
måte.
Vi må ikke glemme at alle som jobber for klubben
og i alle verv er folk som gjør dette uten form for
kompensasjon. Dette gjøres på den allerede dyrebare
fritiden til folk, og det står virkelig respekt av den
innsatsen enkelte av klubbens medlemmer gjør.
La oss sammen gå fremtiden i møte som en samlet
klubb med stor takhøyde og ha fokus på samarbeid –
til nytte og glede for hele rasen.
Vennlig hilsen
Merete Evenseth, leder.
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Styremedlemmer 2016 - 2017

Minneord om Inger Solberg

Merete Evenseth, leder

Klubbens mangeårige kontaktperson for Vestlandet Inger Solberg er
gått bort.

Til daglig jobber jeg i administrasjonen som sekretær ved et sykehjem i
nærområdet mitt, så jeg er så heldig at jeg kan gå til jobb hver dag og treffer
mange hyggelige mennesker i alle aldre.

Inger hadde ett lite oppdrett av lundehund på 70 tallet under
kennelnavnet Isdalen. Hun startet med tispen Urd som hun overtok
av undertegnede. En hund jeg hadde fått av Eleanor Christie. Urd
var ikke produktiv, men etter mye strev fikk vi paret henne med vår
hannhund Snorre og det ble en valp, tispen Driva. Hun var heller ikke
produktiv men ble mor til hannhunden Isdalens Garm. Han ble solgt til
Lita Leistad i Trondheim og han ble flittig benyttet i avl av både henne
og andre oppdrettere. Han ligger bak i stamtavlen til alle nålevende
lundehunder. Senere overtok Inger to hunder fra oss, det var Leik
av Enerhaugen og Eir. Disse ble så foreldre til tispen Isdalens Frøya som også ligger bak i
stamtavlen til mange av dagens lundehunder. Inger hadde ett lite oppdrett men det fikk stor
betydning for rasen. Selv var jeg så heldig og bli svært gode venner med familien Solberg i den
tiden vi samarbeidet om oppdrett av rasen.

Jeg en helt vanlig jente fra Tromsø som er 54 år ung. Noen husker meg kanskje
fra en tidligere periode da jeg satt som leder fra 2009-2012.

Den første lundehunden fikk jeg i 2007 (Frøya), neste i 2009 (Gurine) og siste i
2016 (Ylva) og henne fikk jeg fra Tyskland.
Ylva har vært med på jobb flere ganger og er til stor glede for de gamle på
sykehjemmet.

Alejandra Garcia, nestleder

Jeg er 38 år gammel og bor i Drammen med mine to barn og samboer. Jeg har
sittet som vara i styret i to perioder og skal nå inn i den tredje.
Vi har tre lundehunder, Løvheims Ratatoks på 6 år, Løvheims Trud på 4 og Falinn av Revehjerte på 1 1/2. Vi er aktive med agility og utstilling men aller mest
trives vi i skog og mark.
Mitt hjerte brenner for oppdrettet og avl er høyt prioritert her hjemme, så når
den tiden er inne blir alt annet satt på vent så langt det lar seg gjøre.
Ser frem til å jobbe aktivt for rasen og treffe masse hyggelige mennesker.

Inger var i mange år klubbens kontaktperson for Vestlandet og arrangerte flere treff i den
store hagen sin på Kalfaret i Bergen.
Vi lyser fred over Inger Solbergs minne og sender varme tanker til hennes 3 døtre og deres
familier.

Elin D.W. Johannessen, sekretær

Christen Lang

Jeg bor i Hammerfest sammen med min samboer Lars Aude, våre tre lundehunder og en katt.
Vi er glade i å bruke den flotte naturen vi har her i nord, sammen med verdens
beste turkamerater; Elfi, Torje og Ynwa. Jeg og hundene er også aktive innen
agility og rallylydighet, en fin arena for å vise frem rasen.
Jeg er i min andre periode i styret, og synes det er flott å få være med på å påvirke klubbens arbeid for vår kjære rase. Vi ble kjent med lundehund i 2010 og
har vært så heldige å oppleve to valpekull den senere tida.
Vårt bidrag for rasen skjer derfor i hovedsak "hjemme i stua", men også i styret, noe jeg er glad jeg har fått tilliten til. Jeg er særlig glad for den økningen vi
ser av interesse for lundehunden og fjorårets gode valpetall. Det lover godt for
fremtida!

Gerd Langenes, styremedlem

Jeg er bosatt i Søgne (nabokommunen til Kristiansand) og har tre sønner og
foreløpig tre hunder. De to eldste sønnene er voksne og flyttet ut, så da er det
bare "lille" William igjen hjemme.
Lotta på 5 år er en beagle, hun elsker lundehunder og jakt. Sol på 4 år er ei nydelig Dronning av en lundehund, hun eies av min sønn, men bor her hos meg.
Og så har jeg lille deilige Pia på 15 mnd, som nå begynner å bli stor, hun er ei
lykkepille på fire labber.
Jeg har drevet oppdrett på jakthunder tidligere og har nå startet opp igjen, Lotta har hatt 3 kull med myke beaglevalper. Ingen lundehundvalper er født hos
oss enda, men håper og tror at det snart er vår tur til det.

Irene Stølan, styremedlem

Jeg er ei aktiv dame som elsker å være ute i naturen sammen med familien min
og hundene. Som dere ser på bildet, har jeg mine 2 turkompiser, Lea (lundehund) og Cox (haldenstøver).
Jeg fikk min første lundehund (Tina) for 7 år siden, som jeg dessverre måtte ta
farvel med i vinter. Lundehund er en veldig liten og kjekk rase på mange måter,
så jeg føler meg heldig som fortsatt har Lea, og tanken er nok en ny lundehund
når vi er klare for å utvide flokken.
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Fra redaksjonskomitéen
Endringer på gang ...
I dette nummeret har vi gjeninn
ført en fast spalte fra t idligere:
oppdretterpresentasjon. Vi
tror dette kan være interessant
lesning for medlemmene.
Bladet har også endel stoff om
Spesialen i Lofoten med årsmøte
saker. Hver gang trykker vi også
oversikt over kontaktpersoner i
de forskjellige fylkene.
Nå har det seg slik at utgiftene til
Lundehund-nytt er en utfordring
for klubben, og vedtatt budsjett
for 2016 er for lite til å dekke
utgiftene til trykking og forsendelse ut til medlemmene slik
bladet er i dag. Det er derfor duket
for større endringer i Lundehundnytt framover.
Vi må se på hva bladet skal
inneholde, og hvordan vi setter
det opp. Denne gangen kan dere
på side 38 se et innlegg med tekst
på bilde. Dette er en måte å løse
plassproblemer på.

Innholdsmessig vil redaksjonen
foreslå å fortsette satsningen på
nytt fra regionene og artikler fra
medlemmene som "Vårt liv med
lundehund" på side 36. I tillegg
vil vi gjerne fortsette med et
høyt f okus på faglige artikler om
lundehundhold. Vi mottar mye
stoff fra arbeidsgruppene og medlemmene, og vi vil gjerne t rykke
mest mulig av det.
Dette nummeret av bladet er
også eksempel på sterk fortetting
av layouten for å spare plass.
Hensikten er å optimalisere
trykkekostnad i forhold til antall
sider.
Redaksjonen vil komme med
y tterligere forslag til s tyret
på hvordan vi skal løse de
økonomiske utfordringene rundt
medlemsbladet. Vårt mål er å gi
dere medlemmene leseverdig
stoff, og at bladet skal være en
god grunn til å melde seg inn i
k lubben.

Samtidig har klubben nå en
informasjonsstrategi som også
sier noe om forholdet mellom
bladet og hjemmesiden. I tiden
framover vil antagelig hjemme
siden spille en større rolle for
deler av stoffet dere i dag finner
i Lundehund-nytt. Dette er en
naturlig utvikling i tiden, men
vi har likevel tro på et godt faglig medlemsblad som gir med
lemmene både fordypet og trivelig
innsikt i livet med lundehunden.
Men til syvende og sist er det opp
til styret å fatte beslutning om
bladets videre utvikling.
Redaksjonen setter pris på forslag
og gode idéer som kan bidra til
å utvikle bladet videre. Bladet er
tross alt noe som alle medlemmer
mottar og som alle har et eierskap til gjennom medlemskapet i
Norsk Lundehund Klubb.
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Lundehunder født, og hvor de dro
Av Tove og Morten Strandmoe

14.01.2016 ble det født 2 valper hos Edith Telseth, Volda
Kullnr: 160954
Far: Løvheims Magne NO36801/09

Mor: Era NO44316/13

Ask Erason
Ada Eradotter

NO33018/16
NO33019/16

Han er far til 5 valper
Hun er mor til 2 valper
6480 Aukra
3620 Flesberg

25.02.2016 ble det født 4 valper hos Knut Bøckmann Lund, Gjøvik.

Kull: 162123

Far: Mikkel - NO52906/12
Mor: Frida Feimin - NO34424/12
Max - NO36778/16
Brage - NO36779/16
Odin - NO36780/16
Ludo - NO36781/16

Han er far til 4 valper

Hun er mor til 7 valper
4270 Åkrehamn
4315 Sandnes
3691 Gransherad
7300 Orkanger

10.3.2016 ble det født 1 valp hos Inger Marie, Iren og Unni Storli, Steinkjer
Kull: 162251
Far: Jølle Buster NO41743/15
Han er far til 1 valp
Mor: Linesviken’s Bera NO42652/12
Hun er mor til 1 valp
Lyrypa’s Ennok NO37295/16
7732 Steinkjer
25.03.2016 ble de født 3 valper hos Kari Gording og Elise Gording Hong, Lillehammer
Kullnr: 162943
Far: Lundeskogens Ole-Einar
Han er far til 7 valper
Hun er mor til 3 valper
Mor: Lyrypa´s Qamile Zelda
2040 Kløfta
Godhunden Banto Herman - NO39658/16
Godhunden Climbing Mumrik - NO39659/16
16575 Hässelby, Sverige
Godhunden Amy - NO39660/16
2608 Lillehammer
26.03.2016 ble det født 2 valper hos Kari Margrethe Haugland, Ålgård
Kullnr: 162480
Han er far til 10 valper
Far: Rex NO33718/12
Hun er mor til 10 valper
Mor: Paluna’s Åsne Saradotter NO42110/11

Lundeheim's Dagr Åsneson - NO38111/16

Lundeheim's Draupne Åsneson - NO38112/16

3133 Duken
1389 Heggedal

4.4.2016 ble det født 3 valper hos Elin D. W. Johannessen, Hammerfest
Kullnr:162892
Han er far til 3 valper
Far:
Løvheims Ull
Hun er mor til 5 valper
Mor:
Dykebos Rosen Elfi
9024 Tomasjord
Fratercula's Tango For To Alfred - NO39501/16
9840 Varangerbotn
Fratercula's Tango For To Ruija - NO39502/16
Fratercula's Tango For To Ynwa - NO39503/16
9600 Hammerfest
10.4.2016 ble det født 3 valper hos Brit Mari Olsen Solvang, Skonseng
Kullnr:163219
Far:
Linesviken's Ulabrand - NO51978/14
Han er far til 3 valper
Mor:
Yrsa - NO32465/12
Hun er mor til 3 valper

Obrima's Ask - NO40733/16
Obrima's Alva - NO40734/16
Obrima's Asta Angel - NO40735/16

5912 Seim
8920 Sømna
3712 Skien

11.4.2016 blde det født 4 valper hos Tove Elisabeth Strandmoe, Sandefjord
Kullnr:162939
Far:
Lundeskogens Ole-Einar
Han er far til 11 valper
Mor:
Løvheims Urd
Hun er mor til 4 valper
Syrinborgs Veslefrikk - NO39637/16
2849 Kapp
7530 Meråker
Syrinborgs Tyrihans - NO39638/16
Syrinborgs Smørbukk - NO39639/16
0475 Oslo
1392 Vettre
Syrinborgs Gulltann - NO39640/16
25.04.2016 ble det født 3 valper hos Majken Hetland, Ålgård
Kullnr: 163645
Far: Snefell - DK10782/2015
Mor: Fåglebodas Silje - SE53981/2012
Ailu Revebjelle - NO42227/16
Alvin Løvemunn - NO42228/16
Arya Liljeblomst - NO42229/16
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15.04.2016 ble det født 3 valper hos Trond Åge Seem, Vikhammar
Kullnr: 163602
Far: Værøy-Drotten Av Vollakloa - NO53797/12
Mor: Frøya - NO30192/13
Fenja Drottensdottir - NO42061/16
Luna Frøyadatter - NO42062/16
Ronja Frøyadotter - NO42063/16

Han er far til 5 valper
Hun er mor til 3 valper
7316 Lensvik
3330 Skotselv
7560 Vikhammar

03.04.2016 ble det født 1 valp hos Liv Skjervik, Sandnes
Kullnr. 162952
Mor: Paluna's Ylva Atladotter - NO55387/12
Far: Rex - NO33718/12
Paluna's Oter Ylvason - NO39697/16

Hun er mor til 2 valper
Han er far til 11 valper
4200 Sauda

05.04.2016 ble det født 1 valp hos Simon Gravdal, Fitjar
Kull 163456
Far: Alve Løvetann - NO33670/11
Mor: Trodli-skogen's Teyla Runadatter - NO42779/10
Chico - NO41573/16

Han er far til 6 valper
Hun er mor til 4 valper
5419 Fitjar

18.04.2016 ble det født 3 valper hos Aud Sommer, 2429 Tørberget
Kullnr: 162713
Far: Tor Av Stjernepoten - NO37204/14
Mor: Gandihlii Lonewolf - CMKU/NL/35/13
Lundesommer Fjellmann - NO38858/16
Lundesommer Bergtora - NO38859/16
Lundesommer Eivør - NO38860/16

Han er far til 4 valper
Hun er mor til 6 valper
0671 Oslo
2429 Tørberget
2216 Roverud

02.05.2016 ble det født 3 valper hos Tove Ann Vatne Lillevik, Ørsta
Kullnr: 163379
Far: Dykebo's Trym Skarbø Rosen - NO44346/10
Mor: Trud - NO38783/14
Yrje - NO41338/16

Han er far til 3 valper
Hun er mor til 1 valp
2967 Lomen

03.06.2016 ble det født 3 valper hos Jarle Waldeland, Vigrestad
Kullnr: 164997
Far: Mopsegårdens D Haakon - 00435/08
Mor: Luna - NO44315/13
Balder - NO47048/16
Frida - NO47049/16
Lulu - NO47050/16

Han er far til 14 valper
Hun er mor til 6 valper
5355 Knarrevik
5253 Sandsli
3870 Fyresdal

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

Importerte hunder:
Koviks Charmige Charlie - SE58816/2014 Hann Født 23.11.2014

1339 Vøyenenga

Snefell - DK10782/2015 Hann Født 30.05.2015

4330 Ålgård

Stein Lunde's Mikkel - LOLM/172/15 Hann Født 10.07.2015

2618 Lillehammer

Ulfrigga Lundes Uffe - DK18811/2015 Hann Født 20.10.2015

0550 Oslo

Lovund's Daliah Ylva - VDH/DCNHLU00102/0 Tispe Født 04.04.2016

9022 Krokelvdalen

Hakon - SE31465/2016 Hann Født 24.03.2016

7140 Opphaug

Han er far til 3 valper
Hun er mor til 3 valper
7018 Trondheim
3946 Porsgrunn
1923 Sørum
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Terapier og dietter for de forskjellige sykdommer en Lundehund
kan få kommer i Lundehund-nytt.
Avlsrådet skal velges av årsmøtet
Det gis adgang til å bruke fullmakter ved avstemming på saker
fremmet av medlemmene og styret.
Styret i Norsk Lundehund Klubb søker årsmøtets godkjennelse på
en økning av medlemsavgiften med 40,- kr til 300,- kr.

Sak 2.
Sak 3.
Sak 4:
Sak 5:

Side 1 av 8

Den maksimale skulderhøyden økes med 1 cm og
maksimalvekten økes med 1 kg.

Sak 1.

Innkomne saker
til årsmøtet i Norsk Lundehund Klubb,
Ramberg i Lofoten, 8. juli 2016

Den maksimale skulderhøyden økes med 1 cm og
maksimalvekten økes med 1 kg.

Nr. 3- 2016

Side 2 av 8

Styret i NLK har heller ikke mottatt meldinger fra dommere eller lundehundeiere om at lundehunden jevnt over faller utenfor rasens definerte område for
størrelse (mankehøyde og vekt).

Norsk Lundehund Klubbs strategi for arbeidet for rasen Norsk Lundehund er
nedfelt i RAS (rasespeifikk avlsstrategi) som ble godkjent av NKK i 2014.
Endring av rasestandarden er ikke et punkt i RAS.

Sak 1:

Styret har behandlet de innsendte sakene og kommet frem til følgende
konklusjon:

Styrets gjennomgang av sakene:

Sak 3. Avlsrådet skal velges av årsmøtet (sett inn saksfremlegg her)

Sak 2. Terapier og dietter for de forskjellige sykdommer en Lundehund kan få
kommer i Lundehund-nytt. Da det finnes mange terapier og dietter for hunder
som har fått IL og andre sykdommer som er meget gode, bør medlemmene få
disse opplysningene uten å måtte gå om enkelte utvalgte og derav miste kostbar
tid. Medlemmene får på denne måten muligheter å velge den terapien og dietten
de hhv. dyrlegen mener passer best.

Sak 1. Den maksimale skulderhøyden økes med 1 cm og maksimalvekten
økes med 1 kg. Da analog mennesker kvaliteten på maten (foret) er blitt så
mye bedre de siste årene er hundene stort sett blitt større, både i vekt og
størrelse. Derfor er det naturlig å få justert opp disse størrelsene.

Forslagsstiller Stein Erik Greter, Luxemburg:

Innkomne saker til årsmøtet i Norsk Lundehund Klubb, Ramberg
i Lofoten, 8. juli 2016.

Lundehund-nytt
Lundehund-nytt
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Terapier og dietter for de forskjellige sykdommer en Lundehund
kan få kommer i Lundehund-nytt

Avlsrådet skal velges av årsmøtet

Side 3 av 8

Haugen og Alejandra Garcia:

Det gis adgang til å bruke fullmakter ved avstemming på saker
fremmet av medlemmene og styret. Forslagstillere: Gerd

Nr. 3- 2016

Side 5 av 8

Hvert medlem, som møter personlig, har mulighet til å bringe med 2
fullmakter. Det er per i dag intet punkt på vedtektene som sier at man kan
stemme med fullmakt.

"Medlemmer som ikke har mulighet til å møte opp på årsmøte kan velge å
legge frem fullmakt.

Sak 4:

Styrets vedtak: Årsmøtet orienteres, men saken går ikke til avstemming.

Konklusjon: avslrådet er styrets fagråd og skal oppnevnes av styret på lik linje
med andre komiteer og utvalg.

Et direkte valgt avlsråd vil ikke være underlagt styret, men årsmøtet. Denne
modellen finnes i andre hundeklubber og den er etter NKKs mening svært
uheldig.

Dersom avlsrådet velges av årsmøtet tillegges det en selvstendig status og
dermed er styrets innvirkning på avlsrådets arbeid begrenset. Styret må til
enhver tid ha mulighet til å overprøve avlsrådets avgjørelser, enten ut fra eget
skjønn eller på anmodning fra medlemmene.

Styret har vært i kontakt med org.ansvarlig hos NKK og han sier at NKK på
sterkeste råder alle klubbene til å ha et styreoppnevnt avlsråd. Dette fordi
avlsrådet til enhver tid skal harmonere med styrets politikk, og skal tjene rasen
som helhet og ikke enkelte oppdretteres interesser.

Høsten 2015 ble det utarbeidet mandat for avlsrådet i NLK og dette er
tilgjengelig på klubbens hjemmesider.

Styret har behandlet saken og søkt råd hos Norsk Kennel Klubb. NLKs lover er
utformet etter lovmal for klubbene gitt av NKK. I paragraf 4 - 3 står det at en av
styrets oppgaver er .... oppnevne komiteer og representanter for klubben,
utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og redaktør.

(Se innsendt forslag neste side)

Forslagsstillere: Stein Erik Greter m.fl.

Sak 3:

Styrets vedtak: Årsmøtet orienteres, men saken går ikke til avstemming.

Styret mener saken er besvart i rekken med artikler i LHN. Videre diskusjon
av saken faller ikke inn under rammene for et årsmøte.

I løpet av høsten 2016 vil det komme en "Gastro-guide" som vil være en
veileder for alle lundehundeiere i helsespørsmål som gjelder mage/tarm.

Videre har avlsrådet i Norsk Lundehund klubb i en serie artikler publisert i
Lundehundnytt i 2015/2016 behandlet sykdommer og deres ulike
behandlinger.

Temaet IL ble grundig gjennomgått på NLKs IL-seminar i mai 2015.

For enhver sykdom/lidelse hos Norsk Lundehund skal diagnose og behandling
fastsettes av veterinær. NLK kan kun gi råd til sine medlemmer.

Sak 2:

Styrets vedtak: Årsmøtet orienteres, men saken går ikke til avstemming.

Styret ser heller ikke at en endring av rasestandarden skal ha betydning for
lundehundens helse.

Side 6 av 8

Denne saken krever to lovendringer:
a) vi tar inn formuleringen at det kan brukes fullmakt ved avstemming på
sakene en fullmakt pr. sak. Antall fullmakter avgrenses til 2 pr.
årsmøtedeltaker.

Fullmakt kan kun brukes ved avstemming på saker, ikke på valgene.

Slik styret forstår lovmalen for klubbene definert av NKK gis det mulighet for å
bruke fullmakt ved sakene. Fullmakten skal være avgrenset til hver sak, slik at
er det fremmet flere saker for årsmøtet skal det foreligge en fullmakt pr. sak.

Styrets oppfatning:
I en landsdekkende klubb hvor det er store geografiske avstander kan det være
ønskelig at medlemmene har mulighet for å stemme på saker ved å bruke
fullmakt.

«§3-2 Møte og stemmerett Alle klubbens medlemmer som har betalt
kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på
årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle
medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i
klubben. 6 Ønsker klubben å gi medlemmer mulighet til å la seg representere
i årsmøtet ved fullmakt, må dette fremgå av lovene. I så fall må det i lovene
angis et (lavt) maksimalt antall (tak) på fullmakter pr fremmøtt medlem.
Anbefalt antall er ikke mer enn 2 for å unngå at et fåtall medlemmer kan
representere et flertall på møtet]. 7 Det kan kun stemmes ved personlig
fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. 8 Bruk av
forhåndsstemmer må være hjemlet i lovene og det må angis hvordan
forhåndsstemmer skal sendes inn. 9 Forhåndsstemmer kan kun brukes på
valg, ikke på saker. 8 Valgfritt – en, to eller tre muligheter.»

I lovmalen for klubbene definert av NKK står det:

Dette vil gi medlemmer som ikke har anledning til personlig oppmøte, en
mulighet for å stemme på viktige saker i klubben."

Side 4 av 8
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Resultater fra Norsk Lundehund Klubb sin

Spesialutstilling 2016

Nordnorsken

på Fredvang, Lofoten
Foto: Jon Wagtskjold

Ny spesialpremie utdelt for første gang på Årsmøtemiddagen 2016 på Ramstad
Av Dagrunn Mæhlen, tekst fra statuttene til den nye premien

2016 Beste hannhund:
Ulfrigga Lundes Tor, eier Solveig Bjørkenes
Steinnes
2016 Beste tispe:
Mopsegårdens Gurine, eier Merete Evenseth

Statuetter for «Nordnorsken»
Vi ønsker med dette en egen premiering hvert 4. år
på spesialutstilling i Nord-Norge, til beste hannhund og beste tispe bosatt i Nord-Norge (Nordland,
Troms eller Finnmark).
Bakgrunnen er ønske om å hedre lundehunder som
bor i Nord-Norge, lundehundens opprinnelsessted,
og i sammenheng med at spesialutstillingen og treff
er i Lofoten/Værøy.
Premien er et treprodukt (fjøl, bilde, kopp etc.),
med innbrent motiv av en eller flere lundehunder
fra Nord-Norge. Det medfølger en kort tekst som
beskriver bakgrunnen for premien. For 2016 gis
ei trefjøl med smørekniv med motiv av Frøya som
sanker egg på flyplassen i Tromsø. På smørekniven
er avtrykk av hennes labb.
Det gis premie til både beste hannhund og beste
tispe, totalt 2 stk treprodukter hvert 4. år, frem til
og med år 2024 i første omgang.

BIS: N UCH NVV-15 Frontpage Arna Atladottir, eier: Dagrunn Mæhlen
BIM: EUJW-15 Ulfrigga Lundes Tor, eier: Solveig Bjørkenes Steinnes
Dommer: Aase Jacobsen

Solveig Bjørkenes Steinnes med første
utgaven av "Nordnorsken" som ble utdelt
på Spesialmiddagen på Ramstad i år.

Side 8 av 8
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Ingen tekst lagt innpå denne siden

BIR VALP: Mia Torsdatter Av Northern Bones , eier: Solveig Bjørkenes Steinnes BIR VETERAN: N UCH NVV-15 Frontpage Arna Atladottir, eier: Dagrunn Mæhlen
BIM VALP: Ask, eier: Torbjørg Wagtskjold, Jon Wagtskjold
BIM VETERAN: N UCH Eriksro Trevliga Liam, eier: Siv Kristin Falch Hjelme,
Dommer: Aase Jacobsen
Dommer: Aase Jacobsen

Plass til notater

Styret ber om årsmøtets tilslutning til å øke medlemsavgiften med 40,- kr
gjeldende fra 01.01.2017.

Dagens medlemsavgift i Norsk Lundehund Klubb har vært utforandret i
nærmere ti år. Hverken styre eller årsmøtet har sett det som nødvendig å øke
medlemsavgiften for vi har hatt en solid økonomi. Årets resultatregnskap viser
et underskudd på omlag 41 000,- kr. Det illustrerer at følgende faste poster har
økte utgifter: utstilling, Lundehundnytt og promotering av rasen. For å dekke
inn utgifter til disse viktige områdene innenfor klubben foreslår styret å øke
medlemsavgiften med 40,- kr.

Bakgrunn:

Styret i Norsk Lundehund Klubb søker årsmøtets godkjennelse på
en økning av medlemsavgiften med 40,- kr til 300,- kr.
Sak 5:

Hvis det fattes vedtak med 2/3 flertall får styret i oppdrag å gjøre
lovendringene og søke disse godkjent hos NKK slik at de trer i kraft ved neste
årsmøte.

Styrets vedtak: årsmøtet stemmer over to lovendringer som definert ovenfor.

Konklusjon:
Styret mener at normallovene for klubbene åpner for at vi kan bruke fullmakter
ved avstemming på saker (ikke ved valgene). NLKs lover må endres og
oversendes NKK til godkjenning.

For at forslaget skal vedtas kreves det 2/3 flertall ved avstemming.

b) fristen for innlevering av saker må settes slik at alle sakene til årsmøtet
oppgis i Lundehundnytt nr 2 sammen med årsmøtepapirene. Fristen for
innsending av saker blir da 15. april.

Premiene gis til odel og eie.

BARN & HUND: Ragnhild Storli Aune, 9 år
med Trymi - Linesviken's Trymi lo- Freyjadotter
Dommer: Christen Lang
20

Nr. 3 - 2016

UTSTILLINGSLEDELSE
F.v. utstillingsleder Rita H. Daverdin, ringsekretær Anne Haugstvedt,
skriver Hans Kristian Schelderup Høgås, dommer Aase Jacobsen og
NLK styre v/leder Merete Evenseth
Nr. 3- 2016

21

Lundehund-nytt

Lundehund-nytt
q

NLKs spesialutstilling 2016 - klassevinnere

VALPER
Ring: 1 Dommer:
Jakobsen, Aase
6 - 9 Måneder
Hannhund
5001

Juniorklasse Hannhund
Ravn Vildensky,
eier: Lena Kristiansen,
Thomas Olsen

1-1, BHK, BIM Valp

Juniorklasse Tispe
Lundesommer Ømjer,
eier: Turid Helfjord

Ask NO30097/16, 578098100523859, 29/11/15, E: Torbjørg Wagtskjold, Jon Wagtskjold O: Gautun, Hanna Sofie
Holme, 7071 Trondheim (Midnattsol Hrafn - Eir)(w)

5002

4 - 6 Måneder Tispe

Linesviken's Trymi Io-Freyjadotter NO32891/16, 578097809241808, 10/01/16, E: Våtvik, Margit Lines O: Våtvik
Margit Lines, 8800 Sandnessjøen (Linesviken's Njord-Gaute - Io-Freyja Goe Piadotter)(w)
2

5003

Mia Torsdatter Av Northern Bones NO34077/16, 20/02/16, E: Thoresen, Trine, Pb 131, 9335 Øverbygd O: Steinnes
Solveig B, 9360 Bardu (EUJW-15 Ulfrigga Lundes Tor - N UCH Vingheias Vendelin)
1-1, BTK, BIR Valp

Unghundklasse Hannhund
Paluna's Sandar Atlason,
eier: Hilde Birgitte Lillevold
Berg

Unghundklasse Tispe

HANNHUNDER

Keeza's Lunde Unni,
eier: Liv Skjervik

HANNHUNDER
Ring: 1 Dommer:
Jakobsen, Aase

Juniorklasse Hannhund
0001

0002

Åpen klasse Hannhund
EUJW-15 Ulfrigga Lundes Tor,
eier: Solveig Bjørkenes Steinnes

Åpen klasse Tispe
HEJW-14 HEW-14 Recknagel
Mariasmirnova ,
eier: Merja Mäkinen

Kompis NO41742/15, 578097809228128, 21/04/15, E: Solibakke, Magnhild Baarholm, Nordåsvegen 13, 6014
Ålesund O: Pedersen, May-Tove, 8661 Mosjøen (Njord Lundes Kjaerlighet - Duva Dyggvir)(w)
Exc.JK 4.JKK

Karo NO41741/15, 578097809228038, 21/04/15, E: Standal, Cecilie, Sjøholtvegen 34, Sjøholtveien, 6240 Ørskog O:
Pedersen, May-Tove, 8661 Mosjøen (Njord Lundes Kjaerlighet - Duva Dyggvir)(w)
Exc.JK 3.JKK

0003

Lyrypas's Nico SE37426/2015, 26/03/15, E: Viklund, Ingbritt, Mossgatan 219, Se- 654 67 Karlstad, Sverige O: Inger
Marie, Iren och Unni Storli, 7732 Steinkjer (Alf-Busster - NORD UCH DKV-14 Linesviken Driva)(w)
VG.JK

0004

Jølle Buster NO41743/15, 578097809228063, 21/04/15, E: Inger Marie Storli, Iren Storli, Unni Storli O: Pedersen,
May-Tove, 8661 Mosjøen (Njord Lundes Kjaerlighet - Duva Dyggvir)(w)
Exc.JK 2.JKK

0005

Championklasse Hannhund
N UCH Paluna's Dagr Troyason,
eier: Hans Arvid Øberg

Championklasse Tispe
N UCH NV-13 SE UCH Beyla
Arnadottir Av Vollakloa ,
eier: Dagrunn Mæhlen

Mjøskastellets Bo NO51598/15, 578097809227163, 12/09/15, E: Andersen, Belinda, Hulbergvegen 51, 2350 Nes På
Hedmarken O: Skarkerud Ida, 2390 Moelv (N UCH Lundeskogens Ole-Einar - N UCH RLII Ålvisheim's Nauma
Livesdotter)(w)
VG.JK

0006

Ravn Vildensky NO41960/15, 578097809246681, 18/05/15, E: Lena Kristiansen, Thomas Olsen O: Olsen, Anne Elise,
8730 Bratland (Vildensky Arathorn - Linesviken's Chara)(w)
Exc.JK 1.JKK CK

Unghund Klasse
Hannhund
0007

0008

Veteranklasse Hannhund
N UCH Eriksro Trevliga Liam,
eier: Siv Kristin Falch Hjelme
22
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Veteranklasse Tispe
N UCH NVV-15 Frontpage Arna
Atladottir,
eier: Dagrunn Mæhlen

0009

Scilling's Gigolo SE59881/2014, 985154000105742, 03/12/14, Rødbrun/ Hvit E: Jakobsen, Arnfinn,
Tronderudvegen 7, 3550 Gol O: Linusson, Ingrid, Sverige (Moonheim Kalles Elliot - Frontpage Tone)(w)
VG.UK 4.UKK

Koviks Charmige Ceasar SE58817/2014, 23/11/14, E: Ahlquist, Inez, Mulde 114 Fröjel, 623 55 Klintehamn,
Sverige O: Annika Ågren, 623 79 Klintehamn, Sverige (Canviva´s Nota Bebe - SE UCH Kung Sunes Stina)(w)
Exc.UK 3.UKK

Paluna's Sandar Atlason NO31948/15, 578098100467130, 30/12/14, E: Berg, Hilde Birgitte Lillevold, Naustalleen
5, 7140 Opphaug O: Skjervik Liv, 4308 Sandnes (Løvheims Ukko - N UCH Paluna's Atla Troyadotter)(w)
Exc.UK 1.UKK CK R.CERT 3.BHK

Nr. 3- 2016
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Mio NO35093/15, 578094100021325, 01/02/15, E: Schneider, Nina O: Wærstad, Torunn Elise, 8920 Sømna (Jack Lyrypa's Qasra)(w)

0024

Exc.UK 2.UKK CK

Åpen Klasse Hannhund
0011

0012

FIN&NOCH,NORDJV-05,JV-05,EUJV- Recknagel Valeriharlaamov ER18564/08, 20/01/05, Red-White E: Mäkinen,
Merja, Konitohtorintie 99, 38270 Sastamala, Finland O: Merja Mäkinen, Finland (Fin&No CH Skreppeng´s Nimbus
2002 - INT NORD DK UCH JWW-00 Recknagel Galinakulakoova)(w)
Exc.VTK 3.VTKK CK

0025

Eriksro Charmiga Balder FI27272/13, 13/04/13, Sobel M/ Hvite Tegn E: Andersen, Birgith, Søbyveien 26, 3178
Våle O: Rosenberg, Anneli, Finland (NORD N FI SE UCH Arcticridge Talk To The Paw - NORDJV-11 Eriksro Mysiga Lilla
My)(w)
VG.AK 4.AKK

C.I.B. FI UCH NORD V-07 SE UCH Eriksro Luriga Ludwig S28459/2006, 18/04/05, Brun/Hvit E: Ågren, Annika,
Sanda St Varbos 941, S- 623 79 Klintehamn, Sverige O: Anneli Rosenberg, Finland (FI SE UCH Skreppeng's Tommy
Tigergutt - INT CH FI CH SE CH Mountjoy Ultra Eriksro)(w)
Exc.VTK 2.VTKK CK

TISPER

Paluna's Tule SE30377/2014, 21/02/14, E: Viklund, Ingbritt, Mossgatan 219, Se- 654 67 Karlstad, Sverige O: Liv
Skjervik, Sygnaveien 16 4308 Sandnes (Mopsegårdens D Haakon - Paluna's Atla Troyadotter)(w)
Exc.AK 2.AKK CK

0013

EUJW-15 Ulfrigga Lundes Tor DK12446/2014, 21/06/14, Rødbrun/Hvit/Sort E: Steinnes, Solveig Bjørkenes,
Bonesveien 1150, 9360 Bardu O: Christensen, Lis, Danmark (DK CH Stein Lunde's Joker - Løvheims O-Dis)(w)

Juniorklasse Tispe
0026

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM

0014 NJV-15 NV-15 Bratsbergåsen's Ingolf NO45858/14, 578098100453550, 20/06/14, E: Larsen, Lene Therese Akselsen
O: Melum Solvor, 7039 Trondheim (N UCH NV-14 NORDV-14 Værøy- Drotten Av Vollakloa - N S UCH NV-14 Recknagel
Olgadanilova)(w)
I.M.
0015 Bratsbergåsen's Isak SE46625/2014, 20/06/14, Brun/Bit E: Obitz, Cecilia, Tantalvägen 24 Resarö, 18594 Vaxholm,
Sverige O: Solvor Melum, 7039 Trondheim (N UCH NV-14 NORDV-14 Väröy-Drotten Av Vollakloa - N S UCH NV-14
Recknagel Olgadanilova)(w)
Exc.AK 3.AKK CK

Exc.JK

0027

0017

0018

N UCH Tor Av Stjernepoten NO37204/14, 578098100460112, 04/04/14, E: Andersen, Belinda, Hulbergvegen 51,
2350 Nes På Hedmarken O: Stølan Irene, 6036 Mauseidvåg (Lundetuvans Vikke Lodneperikum - Lea Av
Stjernepoten)(w)
Exc.CHK 4.CHKK

N UCH Paluna's Dagr Troyason NO40373/10, 578098100290041, 21/03/10, Rødbrun/Hvit E: Øberg, Hans Arvid,
Eidsvollbakken 33, 2080 Eidsvoll O: Skjervik, Liv, 4308 Sandnes (Eriksro Kökar-Sune - N UCH
Trodli-Skogen's Troya Runadatter)(w)
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BHK

WJW-10 DK N UCH Lundetuvans Foss Svartkurle S41590/2009, 968000004336925, 08/05/09, Brun M/Hvite
Tegn E: Strand, Thore, Stemarmen 1a, 4050 Sola O: Ragnarsson, Maria, Sverige (Frodo Av Vinterskogen - N SE UCH
Lundetuvans Idun Rynkerose)(w)
Exc.CHK 3.CHKK

0019

Stein Lunde's Ginnar LOLG/220/09, 972000010021094, 15/10/09, Brun/Hvit E: Olsen, Eirik Anders,
Veggemoveien 56, 8475 Straumsjøen O: Greter, Stein-Erik, Luxembourg (LUX HUN D CH Eriksro Prima Rufio - Ulfrigga
Lundes Freja)(w)
I.M.

0020

N UCH Frost Av Vinterskogen NO46407/11, 578098100329533, 20/05/11, Rød/ Hvit E: Hamre, Rachel Kristine,
Østliveien 9, 3360 Geithus O: Espelien Ingvild Svorkmo & Maren Svorkmo, 7039 Trondheim (N UCH Eriksro Trevliga
Liam - Edda Mikkelsdatter Av Vinterskogen)(w)

0028

0022

N UCH Løvheims Oter NO36665/10, 578097809038784, 02/03/10, Rødbrun/Hvit E: Loland, Oddvar O: Haugen,
Gerd, 3475 Sætre (C'cayuga Lonewolf - Løvheims Kveldrider)(w)

Exc.CHK

N UCH Lundeskogens Ole-Einar SE26023/2013, 752098100652210, 02/04/13, Brun M/Hvite Tegn E: Andersen,
Belinda, Hulbergvegen 51, 2350 Nes På Hedmarken O: Gustavsson, Barbro, Sverige (N SE UCH Hammarhöjdens Xavi - SE
UCH DK UCH Utsiraz Dodge Omni)(w)

0029

0023

24

N UCH Eriksro Trevliga Liam FIN39288/08, 246098100235750, 06/05/08, Rødbrun M/Hvite Tegn E: Hjelme, Siv
Kristin Falch, Marcus Pedersensvei 16, 9406 Harstad O: Rosenberg, Anneli, Finland (SE UCH Cliffhanger Faust Løvheims Hamingja)(w)
Exc.VTK 1.VTKK CK 4.BHK
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Leah Chara NO41961/15, 18/05/15, E: Tommy Syversen, Svein Birger Syversen O: Olsen, Anne Elise, 8730 Bratland
(Vildensky Arathorn - Linesviken's Chara)(w)
Exc.JK

9000

Paluna's Rime Lita Fannidotter NO52076/15, 10/09/15, Rødbrun/Hvit E: Jan Helge Opsanger O: Skjervik, Liv,
4308 Sandnes Mopsegårdens D Haakon - Moonheim Kalles Fanni

Exc.JK 3.JKK
0030

Alfa NO43515/15, 13/05/15, E: Langenes, Gerd, Eiketjønnveien 22, 4640 Søgne O: Marthinussen, Berit, 8412 Vestbygd
(Stein Lunde's Ginnar - Sonny Av Stjernepoten)(w)
Exc.JK 4.JKK

Unghund Klasse Tispe
0031

0032

Keeza's Lunde Unni DK17770/2014, 27/09/14, Rødbrun/Hvit/Sort E: Skjervik, Liv, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes O:
Hansen, Susanne Stig, Danmark (Keesa's Lunde Qaqi - DK N UCH NORDJV- 08 KLBV-08 Paluna's Gaia Saradatter)(w)
Exc.UK 1.UKK
Syrinborgs Rallycross Ramona C NO52648/14, 578098100474818, 26/09/14, E: Gullholm, Marianne, Dreggen 18b,
9017 Tromsø O: Strandmoe Tove Elisabeth, 3233 Sandefjord (WJW-10 DK N UCH Lundetuvans Foss Svartkurle - N DK
UCH Løvheims Natt)(w)
VG.UK 2.UKK

0033

Koviks Charmiga Cajsa SE58818/2014, 23/11/14, E: Ågren, Annika, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn,
Sverige O: Annika Ågren, 623 79 Klintehamn, Sverige (Canviva´s Nota Bene - SE UCH Kung Sunes Stina)(w)
I.M.

Åpen Klasse Tispe
0034

0035

Paluna's Tinna NO35569/14, 578098100454148, 21/02/14, E: Gautun, Hanna Sofie Holme, Nordahl Griegs Vei 12,
7071 Trondheim O: Skjervik Liv, 4308 Sandnes (Mopsegårdens D Haakon - N UCH Paluna's Atla Troyadotter)(w)
Exc.AK 2.AKK
Frøya NO30192/13, 578098100407813, 06/11/12, Brun/ Hvit E: Seem, Trond Åge, Svarttrostvn 9, 7560
Vikhammer O: Helgesen, Frida Foosnes, 7050 Trondheim (N UCH Eriksro Trevliga Liam - Anja-Polly)(w)
VG.AK

Exc.CHK 2.CHKK CK

Veteranklasse
Hannhund

Lundesommer Ømjer NO44342/15, 28/06/15, E: Helfjord, Turid, Solgløttvn.90, 2848 Skreia O: Sommer Aud Hilde,
2429 Tørberget (FI N UCH NVV-15 NORDVV-15 Storm-Tyrasønn - Gandihlii Lonewolf)(w)
Exc.JK 1.JKK CK

Exc.CHK

0021

Heddy Homla NO48351/15, 578094100022982, 15/07/15, E: Rytter, Sigrun, Setrevegen 406, 2092 Minnesund O:
Rytter, Sigrun, 2092 Minnesund (N UCH Paluna's Dagr Troyason - Vega Duvadatter)(w)

Exc.JK 2.JKK CK

Championklasse
Hannhund
0016

Freyja NO47435/15, 578097809240660, 09/07/15, E: Strøm, Janne-Grethe Konst O: Løkås, Maria, 8630 Storforshei
(Jack - Linesviken's Embla)(w)

0036

Linesviken's Bera NO42652/12, 578098100391503, 21/04/12, Rødbrun/ Hvit E: Inger Marie Storli, Iren Storli, Unni
Storli O: Våtvik Margit Lines/ Andreassen Bjørg Reidun/ Haustreis Janne Elin, 8800 Sandnessjøen (Lhaxy's Bare Kaos Lunnetösen Bonzi)(w)
Exc.AK

0037

Lina Urdasdatter 24291/08, 578098100248528, 25/09/08, Rød/Hvit E: Andersen, Bård, Innigarden 23, 8617
Dalsgrenda O: Olsrud, Asle Og Kristin, 8661 Mosjøen (N UCH Ålvisheim's Hårek - Skreppeng's Urda)(w)
Exc.AK

Nr. 3- 2016
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GLORIA Moonheim Kalles Gloria SE11151/2016, 15/01/14, Red And White E: Nilsson, Anette O: Diddi Svartsjö,
Godby, Åland (Navahoos Kalle Kanon - Moonheim Mette)(w)

0053

VG.AK

0039

Lea Av Stjernepoten NO35566/10, 578077000074866, 06/03/10, Rød/Hvit E: Stølan, Irene, Brettvegen10, 6036
Mauseidvåg O: Stølan Irene, 6036 Mauseidvåg (Løvheims Hler - N UCH Tina Av Vinterskogen)(w)

I.M.

0054

VG.AK

0040

HEJW-14 HEW-14 Recknagel Mariasmirnova FI16070/14, 05/01/14, Red-White E: Mäkinen, Merja,
Konitohtorintie 99, 38270 Sastamala, Finland O: Merja Mäkinen, Finland (N FI UCH EEV-12 Mjoskastellets Ask - CIB
Recknagel Raisasmetaanina)(w)

CIB Recknagel Raisasmetaanina FI38116/09, 20/05/09, Red-White E: Mäkinen, Merja, Konitohtorintie 99, 38270 Sastamala,
Finland O: Merja Mäkinen, Finland (Recknagel Nikoruusperi - INT NORD DK UCH JWW-00 Recknagel Galinakulakoova)(w)
N UCH Vingheias Vendelin NO39044/12, 21/03/12, E: Steinnes, Solveig Bjørkenes, Bonesveien 1150, 9360 Bardu O: Ormset
Gunn Tove, 7320 Fannrem (N UCH Eriksro Trevliga Liam - N SE UCH NV-11 Vingheias Saga)(w)
Exc.CHK CK

0055

C.I.B NORD UCH Ålvisheim's Sol Livesdotter NO30430/12, 15/11/11, Rødbrun /Hvit E: Langenes, Joakim O: Hofstad Eiliv Og
Unni, 7900 Rørvik (N UCH Paluna's Dagr Troyason - INT NORD FI UCH AMSV-12 NV-09 Ålvisheim's Live Hedesdotter)(w)
Exc.CHK CK

Exc.AK 1.AKK CK CERT 4.BTK
0041

EUJW-15 NJV-15 Lyrypa's Maja NO43666/14, 578098100462817, 26/05/14, E: Unni Storli, Inger Marie Storli, Iren
Storli, Hareveien 3, 7391 Rennebu O: Storli Inger Marie, Iren Og Unni, 7732 Steinkjer (INT NORD FI UCH CW-11
Ålvisheim's Orvar- Odd Hedesson - DK N UCH Lyrypa's Flora)(w)
Exc.AK

0042

Lyrypa's Qamile Zelda NO36741/13, 578077000213567, 07/02/13, Brun/ Hvit E: Kari Gording, Terje Gording
Hong, Vingnesenga 8, 2608 Lillehammer O: Storli Inger Marie, Iren Og Unni, 7732 Steinkjer (INT NORD FI UCH CW-11
Ålvisheim's Orvar- Odd Hedesson - N SE UCH NORDV-10 NORDJV-10 Lyrypa's Topsy)(w)
VG.AK

0043

Moonheim Kalles Fanni FI51226/13, 02/10/13, Rød/ Hvit E: Skjervik, Liv, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes O: Svartsjø,
Diddi, Finland (Navahoos Kalle Kanon - Sally)(w)

Veteranklasse Tispe
0056

0057

Eir NO44492/13, 578098100425895, 14/05/13, E: Hanna Sofie Holme Gautun, Odd Reidar Gautun, Nordahl Griegs
Vei 12, 7071 Trondheim O: Opheim, Unn Kristin, 7024 Trondheim (Lundesmias Odin - Fnugg Av Vinterskogen)(w)
Exc.AK

0045

Lundeklippe Groa NHSB2971611, 528140000582321, 27/06/14, Brun M/ Hvite Tegn E: Andersen, Connie O:
Tibben, Joke, Nederland (Lundklippe Gjalar - Avoin Soma Sissel)(w)

Exc.AK 4.AKK
0046

Månestråle NO45130/14, 578094100009647, 25/06/14, E: Rita Hartvigsen Daverdin, Turid Helfjord, Hyllanvn 2, 7517 Hell O:
Andersen, Bård, 8617 Dalsgrenda (Vildensky Arathorn - Lina Urdasdatter)(w)
KIP

Championklasse Tispe
0047

0048

0049

NORD UCH DKV-14 Linesviken's Driva NO42654/12, 578098100392200, 21/04/12, Rødbrun/ Hvit E: Inger Marie Storli,
Iren Storli, Unni Storli O: Våtvik Margit Lines/ Andreassen Bjørg Reidun/ Haustreis Janne Elin, 8800 Sandnessjøen (Lhaxy's Bare
Kaos - Lunnetösen Bonzi)(w)
Exc.CHK CK
INT NORD UCH Mopsegårdens Gurine NO46319/09, 22/06/09, Rød/Hvit E: Evenseth, Merete, Glimmerveien 11, 9022
Krokelvdalen O: Løvlid Beate-Annette, 9325 Bardufoss (N UCH NV-08 Lundetuvans Odin Trollsnype - N UCH Edda Av
Vinterskogen)(w)
Exc.CHK 3.CHKK CK

N UCH Paluna's Atla Troyadotter NO30013/11, 13/12/10, Rødbrun/Hvit E: Skjervik, Liv, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes O:
Skjervik, Liv, 4308 Sandnes (WJW-10 DK N UCH Lundetuvans Foss Svartkurle - N UCH
Trodli-Skogen's Troya Runadatter)(w)
Exc.CHK 2.CHKK CK 3.BTK

0050

N UCH NV-13 SE UCH Beyla Arnadottir Av Vollakloa NO50834/09, 30/06/09, Rød/Hvit E: Mæhlen, Dagrunn, Vollahaugen 4,
7316 Lensvik O: Mæhlen Dagrunn, 7316 Lensvik (N UCH NV-08 Lundetuvans Odin Trollsnype - N UCH NVV-15 Frontpage Arna
Atladottir)(w)
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK

0051

DK N UCH Lyrypa's Flora NO55950/11, 578077000192797, 21/10/11, Brun/ Hvit E: Inger Marie Storli, Inge Storli O: Storli
Inger Marie, Iren Og Unni, 7391 Rennebu (SE N UCH NVV-13 Lyrypa's Buster - N UCH NVV-14
EUVW-15 Eriksro Magiska Moxy)(w)
VG.CHK

0052

N UCH Værøy- Daga Av Vollakloa NO53798/12, 578098100404912, 25/09/12, E: Wagtskjold, Torbjørg O: Mæhlen Dagrunn,
7316 Lensvik (INT CS SK PL FIN SE CH JWW-09 C' Cheveyo Lonewolf - N UCH NVV-15 Frontpage Arna Atladottir)(w)
Exc.CHK 4.CHKK CK
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Lyrypa's Prinsesse Jette-Tiril 15423/07, 578077000013817, 30/06/07, Brun/Hvit E: Seem, Trond Åge, Svarttrostvn 9, 7560
Vikhammer O: Storli Inger Marie, Iren Og Unni, 7391 Rennebu (N SE UCH Asterix Av Åsen - N UCH NVV-14 EUVW-15 Eriksro
Magiska Moxy)(w)
Exc.VTK 2.VTKK

0058

N UCH Lundestugu's Linjadatter Alfa Frøya 14958/07, 578077000032128, 03/06/07, Rødbrun/Hvit E: Evenseth, Merete,
Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdalen O: Viken Gro W, 2216 Roverud (INT NORD UCH Ålvisheim's Illuge Skald - NORDV-06
Linja)(w)
Exc.VTK 3.VTKK

Exc.AK 3.AKK

0044

N UCH NVV-15 Frontpage Arna Atladottir S62873/2007, 10/09/07, Rød/Hvit E: Mæhlen, Dagrunn, Vollahaugen 4, 7316
Lensvik O: Olsson, Johanna, Sverige (SE UCH Aspheims Trollunge - SE UCH Atla Skaldsdottir)
(w) Exc.VTK 1.VTKK CK 1.BTK BIR

0059

FIN CH Recknagel Vitapavlis ER18565/08, 20/01/05, Red-White E: Mäkinen, Merja, Konitohtorintie 99, 38270 Sastamala,
Finland O: Merja Mäkinen, Finland (Fin&No CH Skreppeng´s Nimbus 2002 - INT NORD DK UCH JWW-00 Recknagel
Galinakulakoova)(w)
VG.VTK 4.VTKK

VANDREPOKALER OG TROFÉER
VANDREPRIS TIL BESTE VALP
Mia Torsdatter Av Northern Bones - Trine Thoresen
KENNEL LINESVIKEN’S VANDREPREMIE TIL OPPDRETTER AV
BESTE VALP
Solveig Bjørkenes Steinnes, oppdretter av Mia Torsdatter Av
Northern Bones
CHRISTEN LANG’S VANDREPREMIE TIL BIM VALP
Ask – Torbjørg Wagtskjold
VANDREPRIS TIL BESTE HANNHUND
Ulfrigga Lundes Tor - Solveig Bjørkenes Steinnes
KENNEL ENERHAUGENS VANDREPREMIE TIL BESTE
OPPDRETTERGRUPPE
PALUNA’s - Liv Skjervik

OPPDRETTERKLASSE
PALUNA’s - Liv Skjervik

PARKLASSE
Vinner: Solveig Bjørkenes Steinnes med Ulfrigga Lundes Tor
og Vingheias Vendelin

BARN OG HUND
Vinner: Ragnhild Storli Aune med Linesviken's Trymi
lo-Freyjadotter

UTSTILLINGENS ELDSTE HUND
Merja Mäkinen, Finland med Recknagel Vitapavlis og
Recknagel Valeriharlaamov, begge født 20/01/05

MÅSTADPOKALEN
Frontpage Arna Atladottir m/ Beyla Arnadottir Av Vollakloa –
Dagrunn Mæhlen
MARMELS MINNEHUND, VANDREPREMIE TIL BESTE
I MPORTERTE HUND BOSATT I NORGE
Frontpage Arna Atladottir – Dagrunn Mæhlen
KENNEL ENERHAUGENS VANDREPOKAL – LABBEPOKALEN
Frontpage Arna Atladottir – Dagrunn Mæhlen
GLASSFAT MED INNGRAVERING, VANDREPREMIE TIL BIR
VETERAN
Frontpage Arna Atladottir – Dagrunn Mæhlen
VÆRØY-LITA´S VANDREPREMIE TIL BIM VETERAN
Eriksro Trevliga Liam (Kark) – Siv Hjelme
ELEANOR CHRISTIES MINNEPREMIE TIL BIR HUND
Frontpage Arna Atladottir – Dagrunn Mæhlen
ZENIA LANGS VANDREPREMIE TIL BIM HUND
Ulfrigga Lundes Tor - Solveig Bjørkenes Steinnes
Nr. 3- 2016
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Fra Avlsrådet
Nye etiske retningslinjer for
avl og oppdrett
NKK har revidert de etiske retningslinjene for avl
og oppdrett, og gjort endringer på punkt 2, 5 og 7.
Dokumentet ble sendt ut på høring til alle medlems
klubbene i NKK, og NLK har gitt sine innspill før
reglene ble vedtatt.
Under punkt 2 er det kommet en presisering av begrepet
”5 generasjoners stamtavle”. Med dette menes valpen og 5
ledd bakover.
Med andre ord, t.o.m. valpens tipp-tipp oldeforeldre,
når en foretar en testparing (fiktiv stamtavle) i NLKs
database eller NKKs DogWeb.
Under punkt 5 er det kommet et avsnitt om DNA-testing
for arvelige sykdommer.
For lundehunden finnes ingen DNA-tester for arvelige
sykdommer.
Under punkt 7 er tredje kulepunkt endret og oppdelt i
flere punkter.
NB! NB! Det første kulepunktet, som omhandler tispens
minimumsalder ved første paring, er ikke endret. Minste alder er fortsatt 18 måneder, men vi minner om at
NLK har fått dispensasjon hos NKK til å kunne pare
lundehundtispene fra fylte 15 måneder. Dispensasjonen gjelder frem til 1. juli 2017. Det vil ikke bli gitt flere
dispensasjoner etter dette, har NKK informert oss om.
Den største endringen under punkt 7 gjelder paring av
eldre tispe, over 8 år. Som tidligere skal det da innhentes veterinærattest før paring, men tidligere har man
kunnet bruke attest som er maksimalt 3 mndr. gammel.
Dette er nå endret til 1 måned, og på attesten skal det
fremgå at veterinær ikke fraråder paring. Et eget skjema er tilgjengelig på www.nkk.no Dette må oppdretter
skrive ut og ta med til veterinæren.
Med andre ord, her er det viktig å planlegge tidlig, avtale med hannhundeier i tide, og følge nøye med når løpetiden begynner. Da er det på høy tid å ta med skjemaet og gå til dyrlegen for å få veterinærattest. Denne skal
ikke være eldre enn én måned ved paringstidspunkt, og
skal skannes og vedlegges registreringsanmeldelsen for
kullet.

styrets representant i gruppen som utarbeidet RAS fra januar 2013 og deretter i Krysningsgruppa fra januar 2014.
Vi vil savne hennes solide kunnskaper innen målrettet avl
på bevaringsverdige populasjoner. Hennes nærmere 50 års
erfaring med rasen og blikk for eksteriørbeskrivelser har
vært spesielt verdifullt å ha med. Vi har håp om, og satser
på at vi vil få bistand av henne under mønstringene av
prosjekthundene også i fremtiden.
Sigrun Rytter overtar Turids plass i Avlsrådet, og vi ønsker
henne hjertelig velkommen! Hun vil være kjent for mange
medlemmer gjennom sin tidligere posisjon i styret, og vi
lar henne presentere seg selv:
”Som nytt tilskudd i avlsrådet i NLK må det redegjøres for
bakgrunn. Har vært hundeeier i 50 år, startet tidlig med
harehund og engelsk setter. Etter hvert ble det engelsk
blodhund, riezenschnauser og berner sennen. Berner har
jeg nå hatt i 24 år og det var her jeg samlet mest klubberfaring inntil det kom lundehunder i huset i 2005. En rase
min far hadde fortalt om på 60-tallet, men som nå ble en
av familiens hjertesaker.
Bernerklubben sendte meg på NKK’s kynologikurs og avlsrådskurs og noen andre emnekurs samt at jeg fikk oppleve
Per Erik Sundgrens forelesninger om avl i små populasjoner.
Ellers prøver jeg å nyttiggjøre meg de erfaringer mange år
som anestesisykepleier gir, de gode veterinærkontaktene
jeg har hatt og fellesskapet med andre oppdrettere og hundefolk. Fortsatt er det et mål å lære det beste av alle de jeg
møter og bruke det til nytte for hunder og hundeeiere.
Når det gjelder avl har jeg jobbet med egne og andres kull
med bernere og i de seinere årene har det foreløpig blitt
6 kull med lundehundvalper. Ingen stor produksjon, men
nok til å samle variert erfaring med hvordan disse hundene
lager barn og får barn.
Når det gjelder krysningsprosjektet som det er engasjerte
diskusjoner om innen klubben, mener jeg dette er viktig
å gjennomføre, men med god kontroll, åpenhet og stadig
kritisk vurdering i håp om å kunne videreføre til barn og
barnebarn typiske lundehunder med enda litt bedre helse.”

Nye kulepunkter under punkt 7:
• En tispe kan maksimalt føde ett kull etter fylte 8 år.
• En tispe uansett rase skal ikke pares etter fylte 9 år.
• En tispe bør få sitt første kull før fylte 6 år.

Endringer i avlsrådet
Turid Helfjord gikk ut av avlsrådet i mai, og vi vil rette en
stor takk til henne for hennes innsats i den tiden hun har
vært med. Hun går ut av Avlsrådet etter eget ønske.
Turid kom inn i Avlsrådet i september 2015, men da hadde
hun allerede jobbet tett med oss en god stund, først som
28
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Sigrun Rytter

Krysningsprosjektet:
Helseresultater og veien videre for B1-gjengen
Det første krysningskullet har nå blitt så gamle at de
har gjennomført de helsetestene som de etter planen må gjennom før avl. Det vil si røntging av hofter,
øyelysing og undersøkelse av kneledd for såkalt patellaluksasjon. I tillegg kommer eventuelle skader
og lidelser som eierne selv rapporterer, eventuelt
med journalutskrift fra veterinær. Så langt framstår
B1-hundene som friske, vitale og funksjonelle, uten
spesielle helseproblemer.
Hofter
Hofteleddene graderes fra A-E, hvor A og B er fri, C
svak, D middels og E sterk grad av hofteleddsdysplasi
(HD). De svært få lundehundene som har vært røntget har så langt vi kjenner til hatt A- eller B-hofter.
Selv om det kan være en lundehund med udiagnostisert HD et sted i verden, vet vi at det ikke er et problem for rasen. Mildere grader av HD påvirker sjelden
små, lette spisshunder nevneverdig.

Kneledd
Patellaluksasjon vil si at kneskåla går ut av ledd. Dette
er en defekt som også forekommer hos lundehund,
men som regel i så svak grad at det ikke påvirker hunden.
Øyne
Når det gjelder øyesykdommer, finnes det noen
former for katarakt hos lundehund, og vi har ingen
rapporter om lundehunder som taper synet i ung
alder. Alderdomskatarakt forekommer i alle raser og
er ikke en bekymring for prosjektet. Når det gjelder
buhundkrysningene, er det særlig den spesielle kataraktformen pulverulent nukleær katarakt vi er på vakt
mot å få inn i rasen. Heller ikke denne gjør som regel
hunden helt blind, men det er ønskelig å unngå den
likevel.

Resultater av helsetester for B1-kullet
Og slik er resultatene:
		Hofter		Patellaluksasjon 		Øyne				Helse
Banzai B1
B (fri)		Fri			Intet påvist			God
Balder B1
A (fri)		
Fri			
Cortikal katarakt, venstre øye
God
Hekla B1
B/C (fri/svak)
Fri			
Ikke undersøkt			
God
Kunna B1
A		
V: 1, H: 1		
Intet påvist			
God
Pippi B1		A		Fri			Intet påvist			God
Ruska B1
B 		
V: 1, H: Fri		
Intet påvist			
God

x
x
Avventer
Avventer
x
x
x

Når det gjelder Hekla, har vi valgt å vente med øyelysing. Grunnen er at HD-statusen gjør at hun ikke er prioritert for avl
nå. Vi venter derfor med øyelysingsresultater.

Hva betyr resultatene for hundene og for videre avl?
For Hekla betyr HD-statusen at hun ikke er prioritert for videre avl i prosjektet på det nåværende tidspunkt. Hun vil bli sjekket en gang til etter en stund
og resultatene av de to undersøkelsene vil bli vurdert
av NKKs eksperter. Hoften kommer sannsynligvis
ikke å volde henne problemer, og i mange raser godkjennes kombinasjoner der en av hundene har svak
grad av HD. Likevel velger vi altså ikke bruke henne i
denne omgangen.
Balders katarakt er av en type som også har vært
påvist hos lundehund tidligere. Han vil mest sannsynlig ikke merke noe til den. Den kan også være
resultat av en skade, og dermed ikke arvelig. I samråd
med øyespesialist Ernst-Otto Ropstad ved Veterinærhøgskolen har vi kommet fram til at vi venter
minst ett år og gjør en ny øyelysning av Balder. Vi vil

da vurdere hans videre skjebne i prosjektet på nytt.
Da vet vi også hvor mange valper kullsøsknene hans
har klart å produsere.
Ruska og Kunna har begge mild patellaluksasjon på
ett eller begge knær. Dette betyr at det er en liten
«slark» i kneleddet, men det er svært lite sannsynlig
at den skal hoppe ut av ledd av seg selv eller volde
hunden noen problemer, og så langt er begge helt
uten symptomer. Siden patellaluksasjon allerede forekommer hos lundehund, har vi samråd med NKKs
helseavdeling valgt å bruke begge tispene i avl, men
da kun med lundehundhanner uten noen grad av
patellaluksasjon. Dette er en strengere praksis enn på
lundehund, der vi ikke krever kjent patellastatus, og
det innebærer ingen risiko for å innføre nye helseproblemer i rasen.
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Mønstring av prosjekthunder fra kullet med norsk lundehund og
islandsk fårehund (I1) på Fredvang i Lofoten 08.07.2016
I forbindelse med spesialutstillingen for lundehund
ble det foretatt en mønstring av valpene fra I1-kullet
etter den islandske fårehundtispa Ísrima Ljúfa Loppa og
lundehundhannen Eriksro Bright Profastur. Dette kullet
består av 2 hannhunder: Töfra Erik I1 og Töfra Emil Frøy I1.
De ble født 13.09.2015 og var ca. 10 måneder gamle under
mønstringen.

problemer for hunden eller trekk i premiegrad på utstilling.

Emil Frøy ble målt til 38,5 cm i skulderhøyde og veier 9,2
kilo. Erik ble målt til 42 cm og veier til 9,7 kilo.

Bevegelsene var lundehundlik sett fra siden, men manglet
de veivende frambensbevegelsene. De var heller ikke
så trang bak som en lundehund. Emil Frøy har typisk
lundehundpels mens Erik har litt kraftigere pels uten å
være utypisk sammenlignet med en lundehund. Begge
hundene har et aktivt temperament men Erik har langt
mer bjeffelyst. Begge hundene har testiklene på rett plass.

Begge hundene er velbygde og velgående hunder med
meget trivelig temperament. De viser mere likhet med
lundehund enn med islandsk fårehund. Spesielt Emil Frøy
ligner en litt stor lundehund. Erik har litt mye markert
stopp, noe som gjør at hodet hans ligner noe mindre på en
lundehunds.
Begge hundene har refleks for å kunne lukke ørene, men
ikke så mye som hos lundehund.

Begge hundene har ekstra tær både foran og bak. Ingen av
dem har spesielt gode ekstratær foran, og Emil Frøy har
bare fem tær på den høyre framlabben. Men på bakpotene
har begge hundene meget godt utviklede ekstratær, og
begge to står på tærne bak som en lundehund.

Konklusjon er at begge hunder hadde mange trekk fra
lundehund.
Mønstringen er dokumentert med foto og på film.

Begge hunder har saksebitt. Erik mangler to tenner (P2
i begge overkjever). Dette er ikke uvanlig hos verken
lundehund eller andre raser, og medfører normalt ingen

Min - ny import fra USA

av Christen Lang

Susan Torgerson er veterinær og oppdretter av
lundehund i USA med kennelnavnet Midnattsol.
Dere som leste artikkelen om Ask (i Lundehund-nytt
nr 1-2016) og hvordan han ble til, husker sikkert at
det var ved hjelp fra Susan at vi fikk over frossen
sæd fra hennes hannhund Midnattsols Hrafn.
Som er far til Ask. Da Susan i sin tid tappet Hrafn
beholdt hun noen doser sæd fra ham og i April i
år ble det født ett kull på 3 tispevalper etter ham
og den svenske import tispen Lunnetøsen Bonita.
Susan bestemte seg da for at hun ville hjelpe rasen
i Norge ved å tilføre dette blodet til oss. Hensikten
er å gi oss noen litt andre gener enn de vi har fra før
her i landet nå. Som kjent er det ikke mulig å tilføre
rasen nytt blod da alle renrasede lundehunder er i
nær slekt men vi kan forhindre at vi mister ytterlige
gener i rasen. Dette er hårdt tiltrengt.

norske lundehundeiere og deres hunder og holdt ett
kort innlegg om rasens historie i USA.
Jeg er utrolig takknemlig for at Susan er så engasjert
i rasens fremtid og alt det hun har gjort for rasen og
for at vi har fått lov til å få Min til Norge. Jeg håper at
hun vil bli til glede for avlen i fremtiden slik Susan
ønsker det og lover å ta godt vare på henne.

Susan bestemte seg til selv å komme med valpen.
Hun har vært i Norge tidligere i 2010 og besøkte
oss da her i Bergen. Jeg har også truffet henne i
USA i forbindelse med at jeg holdt ett dommer og
oppdretterseminar om rasen i San Rafel i 2009 i
forbindelse med ett dommeroppdrag der.
Lørdag 3. september landet hun og valpen
Midnattsols Min på Flesland flyplass i Bergen etter
en lang og strabasiøs reise fra USA. Susan deltok på
vårt lundehund treff på Myrbø dyresenter dagen
etter søndag 4. september der hun fikk hilse på
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Fra venstre Christen Lang, Susan Torgerson, Anne Sofie
Giæver Onstad og Kent Mohan Kathiravelu. Foto Lille
Wagtskjold

Rapport fra Giardia-gruppen:

Screening av hunder i tilknytning til sommerens treff på Fredvang.
Høsten 2015 opprettet Norsk Lundehund Klubb en arbeidsgruppe Giardia.
Gruppen har presentert seg gjennom
oppslag i Lundehund-nytt. Arbeidsgruppen ønsket å gjennomføre en større screening av lundehunder og det ble
vedtatt at alle som deltok på treffet på
Fredvang i sommer skulle få tilbud om
å få testet sin hund for Giardia. Vi fikk
til en avtale med Dr. Kristoffer Relling
Tysnes på Norges Veterinærhøyskole
om at alle prøvene skulle sendes til
ham for analyse. Dr. Tysnes er en av
landets fremste eksperter på Giardia
og avla en doktoravhandling på temaet
i 2015. Dr. Tysnes var interessert i å
sjekke om forekomsten av Giardia hos
Norsk Lundehund var den samme som
hos andre hunderaser.
Vi valgte å gjennomføre en slik screening på treffet, for da kan man anta
følgende:
•
det er bare friske hunder tilstede
•
alle hundene opplever samme
salgs stress
•
miljøet rundt hundene er likt
for alle
•
flere aldersgrupper av hunder er
representert
•
både tisper og hannhunder vil
bli inkludert
•
avgrenset tidsrom
Det ble avholdt et orienteringsmøte
fredag ettermiddag i forkant av årsmøtet. Alle som ville levere inn prøver
fikk utdelt plastrør, engangshansker,
etiketter, skjema for hver hund og et
info-skriv. Avføring fra hver hund ble
samlet med engangshanske, og overført til plastrør. Ett plastrør pr. hund.
Vi anbefalte alle å ta prøver fra minst
to dager. De som var usikre på hvordan
prøven skulle overføres til plastrør fikk
hjelp til det. Alle rørene ble påført etikett med hundens reg.nr. og eventuelt
navn. Reg.nr. er unikt for hver hund.
Arbeidsgruppen hadde fått informasjon fra Dr. Tysnes om hvordan vi
skulle håndtere og sende prøvene, og
arbeidsgruppens faglige leder, Rita H.
Daverdin, var ansvarlig for gjennomføring av opplegget på Fredvang. Rita
H. Daverdin er utdannet biolog med
hovedfag i parasittologi fra Universitetet i Tromsø (1988) og doktorgrad i
parasittologi fra Zoologisk Museum,
Universitetet i Oslo (1996). Daverdin
har deltatt i forskningsprosjekter i
Norge, England, Costa Rica og Tanzania. Publikasjoner finnes under for
fatternavnet Rita Hartvigsen.

Alle prøvene ble samlet i en isopor-
eske, hvor det ble lagt nedi kjøle-
element. Esken ble så sendt til Norges
Veterinærhøgskole som “Overnatten
frakt” med Posten. Vi fikk bekreftelse
på at pakken kom til laboratoriet dagen
etter den var sendt.
Analysepriser var 100 kr pr. prøve.
Dette var en spesialpris for klubben,
normalt vil priser pr. prøve hos veterinær ligge på 500 - 800 kr. Vi oppfordret
også deltakerne på treffet til å betale en
egenandel, noe svært mange gjorde. En
stor del av kostnadene for analysene
blir dermed dekket av egne midler, og
vi retter en stor takk til alle dere som
var med å sponse prøvene!
Det ble levert inn 69 prøver på treffet.
Disse fordelte seg med prøver fra 41
tisper og 28 hannhunder. Når dette leses har alle deltakerne fått svar fra Dr.
Tysnes på NMBU (Norges Veterinærhøyskole). De som fikk påvist Giardia
på sine hunder ble anbefalt å kontakte
sin veterinær for videre råd vedrørende
behandling. Han sier videre at med
bakgrunn i studien vi nettopp har gjort
så ser det ut til at en stor andel lundehunder er bærere av Giardia uten at
de har symptomer. Det er derfor lurt å
teste hundene på nytt 2-3 uker etter
endt behandling.
Prøveresultatene er anonyme, så arbeidsgruppen har ikke kjennskap til
hvilke hunder som testet positivt,
med unntak av de eiere som selv har
kontaktet oss om sitt resultat. Det vi
har fått tilbakemelding fra Dr. Tysnes
om, er en oppsummering som viser
at: ”Forekomsten av Giardia hos lundehund ser ut til å ligge rundt 18 %.
Dette er noe høyere enn hva vi finner
hos familiehunder generelt, der forekomsten ligger nærmere 15 %.”
Arbeidsgruppen oppfordrer alle som
har fått påvist Giardia på sine hunder
til å ta kontakt med oss på e-postadresse giardia@lundehund.no, slik at vi kan
holde kontakt og følge opp disse hundene framover. Eierne vil få tilsendt et
brev der vi beskriver hva vi ønsker å
følge med på. Vi ser også for oss å gjennomføre en slik screening også til neste år, og håper at riktig mange vil delta.
Vi takker alle som leverte prøver og
derved bidrar til å skaffe bedre kunnskap om sykdom og behandling av Giardia på lundehunden!

Arbeidsgruppe ”Giardia
hos lundehund”
På årsmøte 2015 på Ål, ble
det vedtatt at styret skulle
lage en arbeidsgruppe som
skulle jobbe med Giardia på
lundehund.
Styret har satt ned en arbeidsgruppe som består av
Gerd Langenes (leder), Rita
Daverdin, Lille Wagtskjold og
Alejandra Garcia.
Giardia er en parasitt som det
viser seg at lundehunden kan
ha vanskelig for å kvitte seg
med, og lundehundene kan
også bli alvorlig syke av den
(kan ha dødelig utgang). Den
smitter lett mellom hunder
og i miljøet. Derfor anbefaler
man at alle hunder i husholdningen blir behandlet dersom
en av hundene har blitt syk
og tester positivt for Giardia.
Overføringsstadiene er robuste og kan overleve i jord når
det bare er litt fuktig.
I RAS har man vektlagt utløsende faktorer for IL: s. 17 - 18
"Redusere risiko for utløsing
av IL gjennom økt kunnskap."
+ s. 26" Redusere dødelighet
av IL ved forebyggende tiltak
og rett behandling").
De kliniske symptomene på
giardiasis er svært like de kliniske symptomene på IL. Det
er derfor svært viktig å få stilt
rett diagnose, siden behandlingen er forskjellig på IL og giardiasis. Økt kunnskap og mer
forskning på dette temaet er
derfor svært viktig.
Arbeidsgruppen kan kontaktes
på e-post: giardia@lundehund.no.
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Arbeidsgruppen for mentalbeskrivelse:

Arbeidet med å kartlegge mentaliteten til
Lundehunden er i gang
Tekst Solveig B. Steinnes, foto Elin DW Johannessen
Den siste dagen av Lundehundtreffet
i Lofoten i sommer var avsatt til litt
andre ting enn utstilling og årsmøte.
Det ble vist fram prosjekthunder, og
gått samlet tur. Men midt oppe i det
hele var det en gjeng som stort sett
sto og ventet. De ventet på å få delta
på det nye og spennende tilbudet
som NLK har fått; Mentaltest av
Lundehunder.

I løpet av dagen ble det testet 10
lundehunder i denne løypa. Vi hadde
lagt opp til 15 momenter, men to
av dem ble utelatt, litt av mangel
på tid, og litt fordi vi ikke hadde
fått tak i adekvat utstyr. Både vi
som kjørte testen og de som fikk
hundene sine testet lærte nok
mye om lundehundenes psyke i
løpet av den dagen. Vi lærte også
at det er stor forskjell på hvordan
forskjellige hunder reagerer når de
blir utsatt for samme påvirkning.
Noen få hunder fikk store utslag på
skrammel og overraskelse, og noen
reagerte på smell, men stort sett var
det overraskende mange som tok det
meste med stoisk ro, eller avreagerte
raskt etter å ha blitt lettere skremt.
Resultatene er fortsatt under
bearbeidelse, og blir sammenlignet
med resultatene av de
spørreskjemaene som også ble
fyllt ut . Det er alt for tidlig å si
noe om hva konklusjonene blir,
men vi har noen hunder med både
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På nytt ønsker redaksjonen å ta
inn artikler fra oppdrettere til
Lundehund-nytt, og følge opp det
som var gjort for noen år siden, da
oppdrettere fikk presentere seg og
svare på gitte spørsmål.
Spørsmalene er de samme som
ble ble spurt tidligere oppdrettere,
med et unntak, da vi synes det er
viktig å få frem det allsidige ved å
ha lundehund: Er din/deres hund/
hunder med på andre aktiviteter,
og da rettet mot andre aktiviteter
enn utstilling. Vi veit jo at mange
er med på aktiviteter så som
fjellturer, sporsøk, lydighet, agility,
eggsanking m.m.

Dette var aller første gang denne
testen ble kjørt, og selv vi som har
utarbeidet testen og skulle arrangere
den, visste ikke helt hvordan vi
skulle utføre den, så det ble nok litt
diskusjoner oss imellom mens vi la
opp løypa og fant egnede steder for å
legge ut de forskjellige momentene.
Men vi fant fine plasser å sette opp
utstyret, og så var det klart.
Vi hadde venteliste på omtrent 12
hunder, men innså fort at det kom vi
ikke til å greie å gjennomføre, siden
det ble lang vei å gå for å komme
fram til noen av momentene. Hver
hund behøvde omtrent en halv time
på å gjennomføre testen, og så skulle
løypa settes i stand igjen til neste
hund. Det ble gått ganske mange
meter den dagen, især av oss som
gikk med alle hundene.

ARTIKLER FRA
OPPDRETTERE

vurdering av egen eier og resultat
fra mentaltesten, og det vi ser er
faktisk ganske hyggelig. Noen av
lundisene reagerer mindre negativt
og avreagerer fortere på stressende
påvirkninger enn deres respektive
eiere tror de vil gjøre. Men stort
sett viser testen at de vurderingene
eierne gjør er riktige. Dette gjør at vi
med god samvittighet kan fortsette å
samle inn spørreskjemaer fra eierne.
Resultatene fra disse skjemaene er
alle innenfor det som er statistisk
riktig for rasen. Skjemaet er nå lagt
ut på klubbens hjemmeside, og kan
fylles ut elektronisk på nettet. Vi er
takknemlig for at så mange allerede
har fyllt ut skjemaet, og håper at alle
finner tid og anledning til å gjøre
dette, før eller siden.
I september gjennomførte vi
en tilsvarende mentaltest på et
Lundehundtreff i Troms, der det
var seks hunder som gikk gjennom
testen. Totalt har vi nå 16 tester
gjennomført. Vi publiserer nok
ingen oversikt over resultatene
før vi har fått 40-50 slike tester
gjennomført. Alle resultatene så
langt blir lagt inn i en database,
og sammen med resultatene fra
spørreskjemaene som er kommet
inn, vil vi bruke dem til å lage
profilen til «normal-lundehunden».
Arbeidet med det innsamlede

materialet fortsetter utover vinteren,
og på neste års Lundehundtreff vil
det bli arrangert en ny mentaltest.
Kanskje får vi også til flere tester
lokalt, slik som i Tromsø.
Vi i utvalget har ennå mye arbeid
å gjøre før vi kan begynne å
konkludere. Og vi har ikke fått gjort
ferdig evalueringa av resultatene,
slik at vi kan tallfeste en poengsum
for hver enkelt hund. Dette skal
vi jobbe med framover, men vi tar
den tida vi trenger. Resultatene er
tross alt bare til «innvortes bruk»
i klubbens eget arbeid. Men når
vi er ferdige, vil alle deltakerne få
tilsendt et diplom der deres hunds
poengsum vil være påført. Og
bare for å presisere; den skal ikke
brukes til noe, heller ikke til utvalg
av avlsdyr eller til andre formål
innenfor avlen.
Det innsamlede materialet skal bare
brukes til å utarbeide en mental
profil for Lundehunden som rase.
Den skal være en rettesnor for det
videre arbeidet med å bevare og
styrke rasen framover.
Det kan ennå ta et eller flere år før
vi er ferdige, men vi er i alle fall godt
i gang.
Solveig B. Steinnes, Sigrun Rytter
Elin D. W. Johannessen

Det er tatt kontakt med flere av
de nye oppdretterne fra 2015,
og vi ønsker å presentere de som
ønsker det, om de har kennelnavn
eller ikke. Videre om dere er nye
eller gamle oppdrettere og ikke
har vært presentert i Lundehundnytt tidligere. Dette for å bidra
til promotering av det arbeidet
dere oppdrettere gjør samt
markedsføring av rasen.
For året 2015 ble det født
mange valper, 86 valper og 7 nye
oppdrettere gav sitt bidrag til
valpekull. Det er flott, og for dette
året håper man jo også at det blir
født mange kull for å bidra til å
bevare rasen.
Vi starter artikkelserien med
oppdretter Magne Furenes, som
kommer fra Sandnes, og som er en
av disse nye oppdrettere, og har
bidratt med to kull valper i løpet
av 1,5 år.
Vi hører gjerne fra dere, så
ta kontakt med redaksjonen
hvis dere ønsker å presentere
oppdrettet deres i Lundehundnytt.

Oppdretterpresentasjon
Magne Furenes, Sandnes
Hvor lenge har du/dere drevet med
lundehund?
Vi har hatt Lundehund i rett over 4 år
nå.
Hvem var din/deres første lundehund?
Vår første hund var Rex som jeg hentet
hos Unn Kristin Opheim i Trondheim.
Hvilke hunder har du/dere nå?
I dag har vi Rex og Paluna`s Ylva Atla
dotter.
Hvorfor begynte du/dere med lundehundavl?
Vi startet med avl av lundehund for
å være med på å bevare en urgammel
norsk hunderase.
Fikk du/dere noen hjelp av andre
oppdrettere i starten?
Ja vi får utrolig god hjelp av Liv Skjervik.
Hvordan kom du/dere fram til oppdretternavnet hvis du/dere har det?
Pr. i dag har vi ikke funnet et brukenes navn så derfor har vi ikke registrert noe
kennelnavn.
Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du/dere husker spesielt?
Vi har til nå hatt kun 1 valp i hvert kull så vi husker alle like godt.
Hva er det vanskeligste med oppdrett av lundehund slik du/dere ser det?
Ut fra de kullene vi har hatt til nå ser jeg ingen ting som er noe utfordring eller
vanskelig med oppdrett av Lundehund verken under paring, fødsel eller selve
valpetiden.
Hva synes du/dere er bra med norsk lundehund?
Kort sagt alt. For oss som bruker mye tid i båt er dette en perfekt rase, mye hund
i liten forpakning. Hundene er glade i å bli brukt til aktiviteter som f.eks. lydighet
og eggsamling. Lundehunden virker til å være en frisk rase uten større defekter.
Har du/dere hatt samarbeid med utenlandske oppdrettere?
Vi har ikke samarbeid med noen utenfor Norge.
Har du/dere importert eller eksportert noen lundehund?
Nei, vi har ikke importert elle eksportert hunder.
Stiller du/dere hundene dine/deres på utstilling? Hvis du/dere gjør- hva synes
du/dere om resultatene de ga?
Vi er ikke veldig aktiv på utstillinger, vi har stilt begge hundene vi har i dag med
en noenlunde grei plassering. Kommer nok ikke til å bli veldig
aktiv på utstillinger, men målet vårt er å få oppleve utstillingen
/ treffet i Lofoten.
Er din/deres hund med på andre aktiviteter?
Vi har i år hatt avtale med Avinor om plukking av måkeegg.
Dette har vært en utrolig opplevelse for både hund og folk. Ellers
er vi med på tirsdagstreffet som lundehundklubben har.
Har du/dere noen tanker om ditt/deres framtidige oppdrett av
lundehund?
Tanken vi har fremover er å avle frem friske og raske Lunde
hunder slik at vi kan bevare denne urgamle rasen slik den har
vært i alle år.
Nr. 3- 2016
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Ylva - en liten importert skjønnhet
Tekst og foto: Merete Evenseth

Jeg må bare innrømme at jeg «gikk i kjelleren» i februar, da jeg
oppdaget at nok en gang hadde jeg mislyktes med avl på mine to
tisper Frøya og Gurine.
Frøya ble pensjonert for noen år
siden uten å få til etterkommere,
men jeg hadde en siste sjanse på
Gurine. Derfor hadde jeg spurt om
hun kunne få bo hos hannhunden
noen mnd. for ikke å gå glipp av
løpetiden. Begge mine tisper har
hatt «stille» løpetid, så det har
vært utfordrende å finne rette «stå
dager».

skulle få blitt tatt i bruk J Optimisten var på topp og jeg regnet
og regnet og så at dette ville bli en
påske med valper i hus.

Gurine reiste til Vesterålen til
Ginnar og jeg fikk Runa i retur, slik
at det ikke skulle bli noe sjalusi i
lundehund familien. Og de parret
fra julaften og i romjulen. I alle fall
styrte de veldig. I. nyttårsdag byttet vi tispe igjen og så var det bare
å vente. Tegnene på drektighet
kom og jeg var sikker på at endelig
ble det valper i huset i Tromsø og
kennelnavnet mitt «Lundelabben»

Heldigvis er jeg en person, som
ikke blir liggende for lenge nede,
for det er bare å plage seg selv!
Jeg brukte tiden der «nede» til
å bestemme meg for at jeg ikke
kunne gi opp. Et av mine mottoer
er «Gi aldri opp, for ellers vet du
ikke hvor nær du er til å lykkes»
Dermed brettet jeg opp armene og
gikk i tenkeboksen. Jeg måtte skaffe meg en ny tispe, men fra hvem?

Derfor gikk jeg i «kjelleren» og
trakk rullegardinene godt ned, da
det ble klart at det var ingen valper
i magen til Gurine. Og dette var
hennes siste sjanse.

Et av problemene mine, fra 2009,
var at jeg hadde veldig få gutter
å velge mellom i kjørbar nærhet.
De siste årene har jeg imidlertid
vært med på å skaffe flotte gutter
til Tromsø, men da var mine tisper
blitt for gammel til avl. Så jeg måtte finne ei tispe, langt unna fra
Tromsø og som jeg kunne bruke på
de fleste hannhundene i byen. Og
da tenker jeg på innavlsgraden.
Det ordner seg alltid for snille jenter, bruker jeg også å si: så derfor
dukket det opp et bilde på Facebook, samme dag av et kull med
ei tispe og en gutt i utlandet. Først
måtte jeg finne ut hvem denne
oppdretteren var og hvilket land
og hvor hun bodde. Dette får man
straks vite i dagen chattefunksjoner på sosiale medier og med mange oppegående lundehundeiere i
Norges land, som er vet mye om
utenlandske oppdrettere også, var
dette i boks, ganske kjapt.
Nicole Klose med det fine oppdretternavnet Lovund. Tenk norsk
navn på tysk oppdretter, dette
måtte bli bra!
Jeg skal ikke skryte på meg at
jeg er god til å skrive på engelsk,
men jeg fikk nå sendt henne en
melding med spørsmål om tispevalpen. Og at jeg var veldig interessert. Hun måtte komme tilbake
til saken, da det var noen andre
interesserte også, men hun kunne
godt tenke seg at en av hennes
hunder fikk bli eggleiterhund ved
flyplassen i Tromsø.
Plutselig en dag fikk jeg beskjed
om at Daliah kunne bli min, dersom jeg fremdeles ville ha henne.
Og selvfølgelig ville jeg det. Jeg
hadde egentlig ikke satt meg så
mye inn i hvordan man importerer
hund til Norge, så derfor sømfarte
jeg sidene til Mattilsynet. Det må
gå 21 dager etter første rabies
vaksine, før valpen kan komme til
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Norge. Dette hadde oppdretteren
full kontroll på, så hun sa at tidligste jeg kunne få henne inn i landet
var 19. juli. Daliah var født 4. april
og første gang jeg var i kontakt
med oppdretter var 16. april.
Da avgjørelsen var tatt og kontrakten underskrevet, var det bare å
vente. Jeg opprettet en facebookgruppe, der oppdretter og min familie kunne sende bilder og spørsmål til hverandre. Jeg var tidlig ute
og sa at jeg ville at hun skulle hete

Ylva. Dermed ble det Lovund’s Daliah Ylva. Oppdretteren var veldig
flink til å holde oss underrettet
med bilder og vaksineprogram etc.
Hun hadde tydeligvis sendt valper
fra seg til andre land før. Hun var
også i kontakt med det norsk mattilsynet, for å få bekreftet pr epost
innreisedatoen.
Selv tok jeg kontakt med NKK for
å høre hva jeg måtte gjøre for å få
valpen til å bli norsk. Fikk straks
epost fra ei Laila Eren Rødland,

som har ansvar for registering fra
utlandet, for gruppe 5. Hun kom
med denne oppskriften:
For å omregistrere hunden til NKK
trenger du å sende inn originale
export pedigree sammen med kopi
av eierbevis.
Hilsen Merete Evenseth og
Lovund’s Daliah Ylva

Generell informasjon fra NKK:
Alle hunder i norsk eie må omregistreres til NKKs register før de
deltar på utstilling/prøve, brukes i
avl eller HD/AA røntgens.
Følgende dokumentasjon sendes
vår registreringsavdeling: Registreringsbevis/export pedigree i original, og i de tilfeller der eierforholdet ikke fremkommer på pedigreet
må eiersertifikat medfølge. I visse
tilfeller godtas annen eierbekreftelse eks eierskifte eller kopi av
kjøpekontrakt.
For Norden trenges det ikke eksport pedigree, men originale
registreringsbevis. Vi gjør oppmerksom på at originalene vil
selvfølgelig bli returnert. Dersom
fargen/hårlaget ikke fremkommer
på norsk/tysk/engelsk på stamtavlen, så vær vennlig og opplys om
hvilken farge/hårlag hunden har.

Sørg for id/ microchip nummer er
oppgitt ved innsendelse.
Fra Sverige: Originalt registreringsbevis sendes NKK pr. post sammen
med en kopi av kjøpeavtale eller
skriftlig bekreftelse fra oppdretter
om hvem som eier hunden.
Fra Finland: Originalt registreringsbevis sendes NKK pr. post
sammen med en kopi av kjøpeavtale, eierbevis utstedt fra Finsk
kennel klubb eller skriftlig bekreftelse fra oppdretter om hvem som
eier hunden.
Fra Danmark: Originalt registreringsbevis sendes NKK pr. post
sammen med en kopi av eierbevis
utstedt av Dansk Kennel klubb.

streringsbeviset.
Fra England: Original export pedigree og kopi av Owners Registration Certificate sendes NKK pr. post.
Testikkelattest på far må medfølge
dersom far ikke er champion.
Fra Tyskland: Hundens originale
registreringsbevis sendes NKK pr.
post. Registreringsbeviset må være
godkjent av VDH (tysk kennel
klubb). Hvis ikke godkjennelsen
fra VDH “Anerkennung für das
Ausland” følger med hundens
papirer ved innsendelse til NKK,
må NKK sende det originale registreringsbeviset til Tyskland for
godkjenning. Gebyret VDH tar for
godkjennelsen vil bli belastet eier.

Fra Island: Originalt registreringsbevis sendes NKK pr. post. Her
skal eieropplysninger stå på regi

Priser for omregistrering av utenlandsk hund
http://web2.nkk.no/no/tjenester/medlemstjenester/priser/
Omregistrering kan ta inntil fem
uker før utsendelse av faktura.
Deretter opptil to uker etter registrert er betalt før vi sender ut
dokumentene.
Når hunden er ferdig omregistrert
vil den bli lagt in dogweb i løpet av
noen dager og i løpet av en ukes
tid vil originale registreringsbeviset som er blitt stemplet av NKK
og eierbevis bli sendt til registrerte
eier. Det er en fordel om man oppgir sitt medlem/paid nummer ved
innsendelse av papirene.

Med denne flotte beskrivelsen var
det bare å dobbeltsjekke med oppdretteren angående det spesielle
for Tyskland, og det var hun også
klar over. De tyske oppdretterne
får en ekstra utgift på ca. 800 kr
pga av denne spesielle godkjenningen.
Ylva kom til oss 19.juli og dagen
etterpå sendte jeg orginalpapirene
til NKK. Jeg hadde sett at det skulle være en dbl utstilling i Tromsø,
med valpeshow, første helgen i
september, og det hadde jeg jo så

lyst å være med på med Ylva. Derfor ringte jeg til den hyggelige damen i Nkk og spurte om hun hadde fått brevet fra meg og om det
var mulig å sende meg betalingsopplysningene på epost. To dager
senere fikk jeg betalingslinken og
betalte på nett med en gang. Og
1.august lå Ylva i Dogweb og jeg
kunne melde henne på sin første
utstilling. Orginalpapirene kom i
posten dagen etterpå, så dette var
raskt levert. Og NKK viste virkelig
service.
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Vårt liv med lundehund
Tekst av Jørgen Jørgensen, bilder av May Britt Jørgensen
Vår første lundehund kom til oss
i 1978. Det hele begynte med at
May Britt, som er lærer, fikk brakt
inn en lundehund som elever
hadde reddet fra kaos i trafikken.
Eieren var da ukjent og hunden var
hos oss et par uker. Omsider kom
så eieren og hentet ham, men vi
var da blitt «frelst» på lundehund.
Fra Chr. Lang i Bergen fikk vi så
en valp som vi kalte Ring. Vi har
to unger som den gang var 7 og
9 år. Særlig vår datter, som er
den yngste, fikk et nært forhold
til ham. Ring la seg alltid ved
fotenden av sengen hennes når
hun la seg om kvelden, og hun
stelte med pelsen hans slik at han
alltid var striglet og fin. Tre somre
på rad ferierte hele familien i rorbu
i Lofoten, og Ring var med ute på
havet hver dag. Han var skeptisk

til alt vi dro opp, spesielt holdt han
seg unna akkar!
Ring hadde en periode med kraftig
diaré i 1983. Jørgen, som er lege,
var vant til å prøve kortison når
han ikke visste hva han skulle
gjøre, så han ga Ring prednison.
Og enten det var på grunn av det,
eller om det var tilfeldig, så ble
Ring frisk. Noen år senere fikk han
reveskabb, sannsynligvis fra en
rev som var blitt sett i nabolaget.
Også det ble han frisk fra, men
måtte først gjennom en strevsom
kur med skabbmiddel som måtte
vaskes inn i pelsen mange dager
på rad.
Hos Ring oppdaget vi det som alle
lundehundeiere har oppdaget: han
var en strålende turkamerat. Alltid
opplagt til en tur, lang (helst) eller
kort. May Britt var
ustoppelig når det
gjaldt å plukke
bær, og Ring stilte
opp. Den eneste
gang han gjorde
innsigelser hadde
det regnet trutt
og jevnt, da satte
han seg på baken,
fikserte May Britt
med blikket og
mimet: Skal vi
ikke gi oss snart?
I 1992 var det
slutt. Han ble
tiltagende dårlig,
med oppkast og
avmagring. Ved
innleggelse på
Hvis Balder
synes det trekker
ut med å starte
kveldsturen, setter
han seg foran den
som har turen og
ser vedkommende
rett inn i øynene ...
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Veterinærhøyskolen ble det påvist
at han hadde terminal kreft i
magesekken, men i tarmen var det
ingen tegn til IL.
Så ble det ingen lundehund på
mange år. Barna ble store og flyttet
ut av hjemmet, og vår arbeidsdag
var for heftig. Men i 2010 var vi
begge pensjonister, og May Britt sa
at til fødselsdagen sin ønsket hun
seg ny lundehund. Og hos Inger
Marie Storli fikk vi napp, Lyrypas
Jette hadde født 4 valper. Men
dessverre tilstøtte en febertilstand,
og tre av valpene døde. Bare Balder
overlevde, etter en heroisk innsats
hvor Inger Marie redde opp til seg
og valpen på badet og pleide ham
inntil han frisknet til. Ikke rart at
hun kalte ham «Gullklumpen».
Vi oppdaget snart at det var
en fest å ha hund igjen. Og vi
skjønte at forholdet til hunden var
annerledes enn da vi var opptatt
av våre yrker og ungene var aktive.
Det ble mere personlig og tettere.
Vi oppdaget trekk ved hunden som
vi tidligere ikke hadde sett.
En gang da han enda var valp,
skulle vi starte på kveldsturen.
Plutselig oppdaget jeg at isbilen
kom mot oss, og i samme stund
satte føreren på den fæle klangklang-lyden de har. Balder ble
skremt, og det har sittet i alle
år siden. Når han hører isbilen
komme, klynker han i angst
og skjelver over hele kroppen.
Dette kalles post-traumatisk
stresslidelse, og mennesker
som har vært gjennom sterke
opplevelser kan få anfall av angst
senere. Psykiatrisk behandling kan
hjelpe mennesker, men hunder
blir aldri kvitt angstanfallet når
de går gjennom den samme
opplevelser.

Det klages på at lundehunder
bjeffer mye. Men han er jo
vakthund og skal passe på oss!
Når vi er sammen på tur, bjeffer
han aldri. Den samme trangen
til å være vakthund gir seg utslag
i medfølelse hvis en av oss er
syk og ligger en dag. Da legger
han seg ved siden av den syke
for å trøste henne eller ham.
Hva tenker Balder om oss? Han
kan se en av oss vedvarende inn
i øynene: «Hva skjer nå? Hvilke
planer har vi?» Hvilke andre dyr
ser mennesker inn i øynene?
Ulver gjør det ikke selv om de
er domestikerte. Hvis Balder
synes det trekker ut med å starte
kveldsturen, setter han seg
foran den som har turen og ser
vedkommende rett inn i øynene.
Skjer det ikke noe, legger han
en av labbene sine på kneet til
turgåeren!
Men hva med sansene hos
hunden? Når vi er unge går
hørselen fra 25.30 hertz i bassen
og opp til 20 000 i diskanten.
Hunder hører enda bedre. Oppe i
diskanten kan han høre helt opptil
40-45 000 hertz. Det er derfor
hunder hører hundefløyten, mens
vi ikke hører den. Men vanlig tale
hører hunden like godt som oss.
Hva med synet, spesielt
skarpheten? Denne varierer hos
hunderasene avhengig av hvor
mange staver og tapper de har i det
sentrale området på netthinnen.
Når vi går tur, er Balder svært
opptatt av om det kommer andre
hunder. Men mens vi ser på 5060 meters avstand at det ikke er
en hund, men en trillebag eller
en plastpose, vil han først se det
på ca 20 meters avstand og miste
interessen.
Men luktesansen er noe helt
annet. Den er hos lundehunden
helt ubegripelig god. En diabetiker
kan få hjelp av en hund til å

lukte når blodsukkeret er for
høyt eller for lavt. I gamle dager
måtte unge leger lære å lukte
diabetes fordi høyt blodsukker
har en typisk sildelake-lukt. Men
det må nok en hund til, Jørgen
klarte aldri å kjenne den under
opplæringen. I USA bruker politiet
hunder til å lukte etter bortkomne
mobiltelefoner, som senere i retten
kan avdekke viktige detaljer. Og
hunder kan lukte mange typer
cancer, bl.a. melanom (føflekkreft).
Men typisk for alle disse utvidelser
av luktesansen er at de må utvikles
under trening og veiledning. Og
for en hund er vi vår lukt. Mens
vi kjenner igjen folk på deres
utseende, vil en trenet hund til og
med kjenne forskjell i lukten av
identiske tvillinger.
Mens den første lundehunden
vi hadde klarte seg uten faste
rutiner og båndtvang, har Balder
en rutinepreget dag. Jørgen har
den første turen om morgenen fra
06.00, og da er spesielt luktingen
intens. Noen ba meg huske at
etter turen kunne jeg gå inn til

Balder sammen med barnebarn
Amalie Ristin Koren.

morgenavisen, men dette var
hundens morgenavis. Derfor: vær
tålmodig. May Britt har den store
turen midt på dagen, ofte flere
timer. Han elsker den, danser ofte
piruetter på gulvet før han går
ut. Jørgen har kveldsturen, og vi
begge tørner inn, mett av inntrykk
etter å ha hilst på et utvalg av
stedets hunder. Han foretrekker
naturligvis damebekjentskaper.
Særlig er det en japansk spisshund
som er begeistret for Balder og
danser rundt ham i overgiven
raptus!
Når skal man ha hund? Helst
bestandig! Men i hvert fall
når barna er små, og når vi er
pensjonister med god tid. Man har
godt av å stå opp tidlig til fast tid
og til å gå hver dag enten det er
sommer eller snø. Men nå trenger
Balder oss fordi han har fått IL. Og
heldigvis har vi god tid og kan gi
ham all den omsorg han trenger.
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Lundehund på jobb på Maihaugen
Skrevet av Elise Gording Hong. Foto: Christina Nelvik Nogva

I sommer var jeg og mamma ansatt på Maihaugen
friluftsmuseum. Vi skulle være i Øygarden og leve
som om vi var i 1898.
Alle andre hjemme var borte på dagene og det ble for
lenge for valpen vår Amy og være alene hjemme mens vi
var på jobb fra halv ti om morningen og til fire eller fem om
ettermiddagen, så vi ble enige om og ta med Amy på jobben.
Det var jo perfekt for Amy og være ute i sola hele dagen og få
sosialisert seg der. Det var utrolig mange som kom innom på
en dag for og hilse på oss, og de fleste ville klappe Amy.
I starten var hun litt skeptisk til alle menneskene, men det
gikk ikke lang tid før hun begynte og legge seg på ryggen
med en gang hun fikk kos, og det beste var jo og bli klødd på
magen.
Hønene på gården var kjempemorsomme å holde øye med,
så hun lå og passa på at hønene ikke gikk inn i husene på
gården med glede!
Siden vi skulle late som vi var i år 1898 i Gudbrandsdalen,
måtte vi jo ha en slags historie om hvordan vi hadde fått
henne. Så historien ble til at onkelen min bodde på Vestlandet
og var naboen til Anders Sandvik sin hjemplass. Anders
Sandvik grunnla Maihaugen. Han var født i 1862, og vokste
opp på Hustad i Romsdalen. Og der brukte de lundehunder
til å fange lunde med. Og så hadde onkel fått et valpekull på
4 valper, og for en slik valp kunne man bytte til seg en god
melkeku!

Pilegrimstur til Måstad
Tekst og foto av Merete Evenseth

De fleste lundehund eiere har vel hørt om den veiløse bygda Måstad på
Værøy, der den ligger under den stupbratte fjellsiden, med utsikt rett mot
storhavet.
Takket være den og blant annet
Monrad Mikalsen, så ble lundehunden berget gjennom en av de
to flaskehalsene. Dette kan man
lese om i Lundehundboka til klubben. Monrad ble en legende og
den siste som bodde på Måstad.
Han flyttet fra grenda si i 1974.
Mandag morgen etter Spesialen i
Lofoten, satt vi noen personer på
ferga med retning Værøy i strålende sol. Jeg gledet meg som en unge
til å komme til Værøy for tredje
gang. Og «Esterhuset» var jo bare
så skjønt, så her skulle vi få det
bra. Inngjerdet var det også, så vi
kunne bare slippe hundene løs
utav døren. I nabohuset var sønn
til Roar og Anne-Lise på besøk og
de hadde en lundehund gutt med
seg.
Dagen etterpå planla vi å gå til
Måstad. For de som ikke har vært
på Værøy før, så kjører man til

veis enda på Nordlandet og følger
merket sti i to-tre timer. Det kan
være litt utfordrende noen ganger
med store steiner, men hundene
elsker turen. Man kan liksom se
at de smiler fra øre til øre, der de
springer løse og klatrer inn og
ut av huler i steinurene. Her er
de konge og dronning i sitt eget
paradis.
Og det er en deilig følelse å gå
denne turen og nyte den friske
sjøluften mens man tenker for
et slit våre forfedre hadde med å
komme seg over fjellet med store
ballaster. Men du går langs fjæra
mesteparten av tiden, ser artige
formasjoner i steiner og vakre
gresssletter. Yttertussen og Innertussen er bare to av de kjente
steinene. Og hundene er så lette
til beins at det er en fryd å se. Kan
man ha det bedre?

men så snart vi rundet «Eiet» eller
«Stihalsen», så lå Måstad badet i
solskinn. Jeg klarer ikke å beskrive den følelsen, men jeg blir i alle
fall andektig og veldig takknemlig
overfor mine forferdes slit og
ivaretakelse av hunderasen, som
jeg elsker.
Vi spiste lunsjen vår på trappa til
Monrad huset og tittet inn gjennom vinduene. Her kunne jeg
godt ha tenkt meg og overnattet
noen døgn. Men det får være
til en annen gang, for plutselig
ser vi tåken komme dundrende
over Eiet. Drømmen om livet
på M åstad må legges til side og
sekken må på ryggen. Her er det
bare å komme seg hjem igjen til
«Esterhuset».
Men en ting er sikkert! Jeg kommer igjen. Måstad har en egen
plass i hjertet mitt, og sånn er det
bare.

Vi gikk i lavt skydekke hele veien,

Men så hadde det vært igjen en valp, og den hadde jeg da
fått. Vi visste ikke helt hva vi kunne bruke den til. For det var
jo ikke lundefugler i Sjåk, hvor gården var på 1800 tallet. Men
vi hadde henne som gårdshund allikevel. Og hun gjorde en
jobb med og passe på hønene...
Det var mange som var eller ble interesserte i rasen på
Maihaugen, og vi lærte at lundehund er puffindog på engelsk,
og macareux chien på fransk.
I 10 dager var vi på Maihaugen, og det er tydelig forskjell på
hvor trygg Amy er på andre mennesker nå og før vi var der.
Gro nærmer seg Måstad
38
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Lillelunden
Kryssord 3 2016
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. En års;d
2. Foran på hunden
3. Ikke slem
4. Under Dæra ;l lundefuglen
5. Når hunden rynker huden over øynene, hva gjør den da?
6. Sier kyllingen
7. Hunden er vår beste ....
8. Huggorm
9. Første kort i kortstokken

2

1
3
5

9

7
8

4
6

Vil du være med i trekningen av en liten premie, send inn svaret ;l redaksjon@lundehund.no

Vil du være med i trekningen av en liten premie, send inn svaret til redaksjon@lundehund.no
innen 1. desember 2016. Voksne kan også sende inn på egne eller andres barn eller
innen 1. desember 2016. Voksne kan også sende inn på egne eller andres barn eller barnebarn.

barnebarn.

Løsningen
nummer
var:
VALPEMORO
Løsningenpå
påkryssordet
kryssordeti forrige
i forrige
nummer
var:
VALPEMORO

Vi gratulerer ......, som får en liten gave i posten fra oss.

Det var svært mange innsendere denne gangen, og den heldige vinneren som ble trukket ut er
Olav Ekrem fra Mauseidvåg.
Vi gratulerer og sender en liten gave i posten.
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Hundepatruljen kapittel 3:

Nettet snører seg sammen ...
Tekst og tegning: Elin Mariboe Hovde

Rolf og hundene Birk og Roya er
på vei mot en hytte i skogen der
de ikke vet om det kan skjule seg
noen med onde hensikter.
Birk og Roya drar Rolf mot hytta.
Den ser veldig forlatt ut, og Rolf slapper litt mer av. Rundt hytta vokser
det lange bringbærbusker som nå
er i ferd med å bli bladløse. Birk vil
imidlertid inn mellom bringebærkrattet, og da ser Rolf at det faktisk går en
liten sti inn gjennom der. Han grøsser
over hele kroppen. Nå er han veldig
glad for at politiet kan spore han.
Etter å ha presset seg gjennom bringebærkrattet, står Hundepatruljen med
ett foran en grå kjellerlem som leder
ned i bakken. Lemmen er ikke låst,
men Rolf vegrer seg likevel for å
åpne den. Tenk om det er noen
der ... Roya og Birk lukter på
lemmen, men hundene virker
trygge og viser ingen tegn til
aggresjon. - Ok, sier Rolf, - jeg
stoler på dere. Han tar tak i
den ene lemmen og løfter den
til side. Til syne kommer en
trapp i lyst tre - helt klart nylig
snekret. Pulsen til Rolf banker
i tinningene. Han føler veldig
sterkt at han er på et sted han ikke
burde være. Men både Roya og Birk
er veldig ivrige på å gå ned i kjelleren.
Rolf må ta seg skikkelig sammen for
ikke å la redselen sin smitte over på
hundene. Han vet at de vil varsle om
det kommer noen.
Sakte begveger de seg nedover trappen trinn for trinn. En søtlig
lukt når neseborene deres etter hvert,
og Roya slikker seg rundt munnen.
Rolf må skru på lykta si, og ser at
trappa gjør en sving. Rundt svingen
kommer de til en låst dør, men døra
har et lite vindu øverst oppe. Rolf
strekker seg så lang han er og klarer

akkurat å få øynene i rett høyde til å
se inn. Han lyser, og kommer med et
lite hyl. Birk og Roya hopper til, slik
skvetter de. Inne i rommet bakenfor
døra, kan Rolf se flere skrotter som
henger ned fra kroker i taket. De har
rett og slett funnet et enormt slakteri
her inne i skogen. Rolf klarer ikke å
telle hvor mange det er, men en ting
er i hvert fall sikkert - de som har
slaktet disse dyrene, har gjort det
ulovlig! Ingen har lov til å jakte og
slakte så mange dyr i løpet av en høst.
Det er ikke noe rart at de har sett
færre
og

færre hjortedyr i skogen denne høsten. Rolf skjønner ikke helt sammenhengen, men han er ganske sikker på
at de mystiske lysene har med dette å
gjøre. Da knurrer Birk ....
Rolf handler mer enn han
tenker. Han tar Roya under en arm og
Birk under den andre og stormer opp
igjen trappen, slipper stille ned lemmen, og kryper på knærne ut mellom
bringebærkrattet med en hund under

hver arm. Langt borte kan han høre
en lyd av en motor. Noen er på vei til
hytta. Nå er gode råd dyre!
Rolf tar av seg vesten med
Hundepatruljelogoen, og stapper
den ned i lommen på jakka. Nå kan
han se ut som en hvilken som helst
hundeeier som lufter hundene sine.
Han begynner å gå mot veien i andre
enden av jordet, men passer på å gå
mer til venstre enn de gikk i sted,
slik at det ser ut som de kommer
fra en annen kant enn fra hytta. Nå
kan han se lys mellom trestammene.
Han bestemmer seg for å gjøre seg til
kjenne, og blåser i hundefløyta, for
så å rope på hundene. Roya og Birk
står rett ved han, koblet, og tror det
har rablet for matfar. Men lysene
mellom trestammene fortsetter
mot dem. Rolf skjønner at det
må være billys, og bestemmer seg for å gå mot dem.
Han er når som helst klar
til å hoppe ut av veien med
hundene om bilen skulle
skyte fart mot dem. Det gjør
den imidlertid ikke - den
rygger da de er bare 10 meter
unna. Så snur den og kjører
sakte nedover veien samme vei
som den kom. Rolf ser at bilen
mangler et av baklysene. Han og
hundene løper etter bilen. De ser
lysene forsvinne gjennom skogen,
men da veien svinger, blir både
motorlyd og lys borte. Rolf fortsetter
å gå, men så hører han en bildør som
blir forsøkt lukket stille. Bilen er der
fremdeles, og de som var i den venter
på han et sted der ute i mørket ....
Forts. i neste Lundehund-nytt

Nr. 3- 2016

41

Lundehund-nytt

Lundehund-nytt

kager til kaffen. Så var
der uddeling af præmier
fra ræset. Der var lotteri
med mange fine præmier.
Overskuddet fra dette går
til lundehundarrangementer. Sonja havde som
ekstra gave lavet et fint
tørklæde til samtlige lundehunde. Tusind tak for
det!

Endring i reglene for godkjenning av ettersøkshund
Tekst og foto av Elin Mariboe Hovde

Reglene for godkjenning av
ettersøkshund ble endret fra 1.
april 2016. Reglene fastsettes av
Miljødirektoratet. Her er en liten
oversikt over hva som er endret:
Blodsporprøven
Sporstart er endret. Hittil har
dommeren henvist til hvor sporet
starter. Fra 1. april 2016 henviser
dommeren til at sporet starter
en eller annen plass på et 25 x 25
meter kvadrat, og det oppgis ikke
i hvilken retning dyret gikk. Det
må ekvipasjen finne ut.
Fersksporprøven
Hittil har jakthunder med godtkjent jaktprøve vært godkjente
ettersøkshunder for eget jaktlag
med kun blodsporprøve i tillegg.
Fra 1. april 2016 må også disse
hundene gjennomføre fersksporprøve.
Offentlige ettersøk
Kravene til offentlig ettersøk er
skjerpet og forskriftsfestet. Fører
og hund som inngår avtale med
kommunen om å utføre ettersøk
må ha gjennomført og bestått et
videregående kurs, kalt «ettersøk
videregående». Dette kurset er
todelt. Det består av en teoretisk del som blir tilgjengelig som
e-læring og en praktisk utedag
hvor det fokuseres på skuddplass

undersøkelse, ettersøk og trafikk.
Opptakskravet til kurset er at vedkommende er registrert i Jegerregisteret og har ført hund fram til
godkjent ettersøkshund, det vil
si ekvipasjen må være registrert i
Ettersøkshundregisteret.

som «Ettersøk videregående»
dersom gjennomført kurs kan
dokumenteres overfor offentlig
myndighet før ny avtale inngås.

Grillen blev tændt hen
under aften, og så kunne
vi grille vores medbragte
kød og købe salat fra det
fælles salatbord. Derefter
brød vi op og tog hver til
sit.

Instruktører
Fra 1. april 2016 er det fastsatt
at også instruktører for kurset
«Ettersøk videregående» skal ha
gjennomført utdanning for ettersøkshundinstruktører i henhold
til studieplan og instruks fastsatt
av Miljødirektoratet. Tidligere har
disse ikke hatt krav på seg om å
selv ha gjennomført dette kurset.

13. August blev det markeret, at det var 40 år siden, at den
første norske lundehund kom til D
 anmark.

Overgangsbestemmelser
- Jaktpremierte hunder som er
registrert i Ettersøkshundregisteret pr. 1. april 2016 er godkjent
som ettersøkshund i eget og tilstøtende nabojaktfelt ut hundens
levetid.

Det årlige træf blev i år holdt i
Gesten hos Sonja og Benno, som
lagde have og hus til. Der var flest
deltagere fra Danmark, men også
deltagere fra Tyskland og Sverige.
Der var 33 lundehunde, samt fire
småhunde af andre racer. Vi mødtes fra kl. 12.00, hvor vi kunne
spise vores medbragte frokost. Vejret var desværre ikke det bedste,
med flere byger med småregn, så
vi blev lidt fugtige, og flere havde
mudrede poteaftryk på bukserne.

-Ettersøksekvipasjer som pr. 1.
april 2016 har gjeldende ettersøksavtale med det offentlige må
innen 1. april 2018 fremlegge
skriftlig dokumentasjon på at
v ideregående kurs er gjennomført
før ny avtale inngås.
-Alle som har videregående kurs
pr. 1. april 2016 får godkjent d isse

Hekla er ettersøkshund

To ettersøkshunder ble BIR på De Nordiske Jakt-og
Fiskdagene på Elverum Tekst og foto av May Elisabeth Lernæs Selbekk
Max og Mille deltok på Elverumutstillinga 13.08.-16
som Norges Jeger- og Fiskeforening arrangerte.
Både Mille og Max ble best i rasen. Max BIR og Mille
BIR veteran. Syntes det var ekstra moro at de vant
på denne utstillingen ettersom akkurat de to er godkjente ettersøkshunder.
Dommer var Vigdis Nymark og det var 15 flotte lundehunder som deltok. Max ble forøvrig også plassert
som nr. 4 i finalen til gruppe 5 spisshunder.
Premiene var fine glass fra Magnor med bilde av
elger.
Både Max og Mille skal være med matmor på hjort-og
elgjakta.
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Jytte Nysom fortalte om lundehundens historie i Danmark, mens
vi spiste. Hundene løb imens
rundt og undersøgte den store indhegnede have og snusede godt og
grundigt til hinanden, og hanhundene havde en uofficiel konkurrence om hvem, der kunne strinte
højest. Nogle tæver var mere populære end andre og måtte søge tilflugt hos ejerne, når opmærksomheden blev for stor. De
løbske tæver var i hundegård for sig selv, til
stor ærgrelse for flere
af hannerne. Enkelte
af hundene tiggede
lidt ved bordet, mens
andre selv forsynede
sig fra kagefadet..... Da
regnen holdt pause,
cirkulerede folk og
hunde og udvekslede
hundehistorier.

Så blev der afholdt lundehunderæs.
Der var mange klasser, da der var
hunde i alle aldre fra 4,5 måneder
Filius (Ketil) til Nysom Keeza på
13,5 år. Der blev løbet både indledende heats og finale. Der var god
kampånd blandt de tobenede og
der blev hujet og opmuntret i stor
stil. Det var underholdende at se,
hvor forskelligt hundene løb. Nogle
hunde var ganske motiverede for
at løbe, mens andre satsede mere
på det kunstneriske udtryk eller
bare på at bidrage til at give en god
stemning. Enkelte hunde havde
egentlig lagt andre planer for dén
dag og forlod banen. En tålmodig
fotograf filmede samtlige løb, men
syntes indimellem at feltet var
godt spredt. Der kom ingen våde
snudeaftryk på linsen den dag.
Estrid havde bagt en flot kage og
dekoreret med lundehundemotiv,
og der var også mange andre gode

Jeg synes, det var imponerende at så mange
hunde kunne løbe løse
sammen, uden at der blev voldsom ballade. Et par episoder, hvor
magtforholdet hundene indbyrdes
udartede sig lidt mere højrøstet,
blev hurtig afbrudt. Det er sjovt at
se så mange lundehunde sammen.
Og de er jo beslægtede på én eller
anden måde allesammen, så der
blev peget ud kryds og tværs. Det
var hyggeligt, som mange af de
fremmede lundehunde lige kom
og hilste på, også selv om de ikke
blev bestukket med godbidder. De
kunne alle bjæffe i flok og dé, der
ikke kunne fra før, lærte det vist.
Vejret kunne have været bedre,
men også værre. Det KUNNE have
regnet HELE tiden. Men det var
en sjov og hyggelig dag! Tak for alle
som bidrog med stort og småt til
at gøre det en fin dag. Tak for de
gode billeder, der er lagt på FB. Jeg
håber, vi ses til næste år.
Tekst og foto: Anne-Marie Holk
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Glimt fra lundehundtreff i Lofoten 2016

Nytt fra Hordaland og S&F

Tekst av Lille Wagtskjold

Søndag var det lundehundtreff på
Myrbø i Bergen, der 13 lundiser og
deres eiere var samlet i strålende sol.

Strandcamp

Spesialpremier

Det var ikke bare folk fra Bergen som
kom, der var lundiser og eiere fra både
sør, vest og øst i distriktet, noe som var
ekstra trivelig!
Litt mer langveisfarende hadde
Christen Lang fått besøk av Susan
Torgerson fra USA, som hadde med seg
valpen Midnattsol’s Min som skal bli
værende i Norge.

Værøyfjell

Festmiddag

Christen fortalte om bakgrunnen for
denne importen, og Susan fortalte
litt om lundehundens historie i USA. Hun har hatt lundehunder i mange år og er oppdretter av rasen. Foto:
Christen Lang.

Lotteri

Utstilling

Måstadtur

Nytt fra Rogaland

Tekst og foto av Liv Skjervik

Været ble mye bedre enn forventet,
med delvis sol hele dagen. Så
det ble en fin tur i området med
fortidsminner og gammel gravrøys
nesten i sjøkanten.
10 lundehunder og deres tobeinte
hadde en fin dag med tur, grilling og
aktiviteter.
Treffets yngste hund var
Lundesommer Sigur Jorsalfar,
11 uker gammel. Sammen med
yngstemann i familien, 11 år gamle
Joshua, fikk de "trene" agility.
Mye moro for små og store det,
men lillegutt må nok vente noen
måneder før han er stor nok for
agilitybanen!
Litt stusselig å komme til
gården uten en Bobb som bjeffet
"velkommen" på tunet, men
kanskje, kanskje det dukker opp en
ny Bobb til neste treff ?
Hvem vet?
Nr. 3 - 2016

Tekst av Ragna Fossen

Veldig trivelig
lundehundtreff på Ekeberg
i sensommersola i dag.
Bildet er tatt av Belinda
Andersen.

Vi var en liten flokk som fant veien
til Talgje den 28. august.
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Nytt fra Oslo

Totalt 15 hunder: 6 tisper
og 9 hanner (Roger kom
med Sara etter at bildet
ble tatt). Eldste hund var
Kaisa på 8 år, yngste var
Ask på 4 mnd.
Så fint at mange tok turen,
det var hyggelig å hilse på
både nye og gamle kjente.
Neste treff blir
sannsynligvis lørdag 5.
november.

Nytt fra Troms

Tekst av Merete Evenseth

Troms har også hatt treff i helga
i Tromsø, med 11 hunder i vakre
Skulsfjorden. 6 hunder tok
mentaltesten
Rekord påmelding til dobbeltutstillingen på lørdag og søndag:
3 valper og 5 voksne. Hærlig
Fotografen av dette bilde er
Marianne Enebakk Gullholm.
Takk alle for ei fantastisk helg.
Nr. 3- 2016
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Nytt fra avd Trøndelag

Valpeformidling i NLK

Tekst av Hanna Gautun, foto av Jan-Inge Edvardsen
Hei alle lundehundentusiaster i Trøndelag!

Jeg håper dere alle har hatt en deilig sommer sammen med deres firbente familiemedlemmer. Høsten er
like rundt hjørnet og vi gleder oss over fine turer i skog og mark med blåbær til store og små.
Før ferien begynte møttes mange av oss til treff på
hytten til Dagrunn Mæhlen på Fjellkjøsen 18 juni.
Været var ikke det beste, 8 grader og yr og regn, men
det hindret ikke 30 personer og 23 lundiser inkludert 3 herlige valper i å møte opp!
Vi startet som seg hør og bør med å gå en tur. Den ble
lagt langsetter skogsveien i og med at været ikke innbød til fjellvandring. Hundene brydde seg imidlertid
ikke noe om været og sprang lykkelige omkring oss!
Etterpå stuet vi oss sammen i hytta for å nyte medbragt mat og Dagrunns deilige gryte. Der det er husrom er det hjerterom og her ble det masse trivelig
hundeprat.
Dagrunn hadde lagt opp en liten natursti i området
rundt hytta. Den ble gjennomført med stil og vinnerlaget fikk premie som seg hør og bør.
Vi takker Dagrunn for en særdeles hyggelig dag!

Høstens program i avdeling Trøndelag blir
som følger:
03-04. september Høsttreff på Kvam camping i forbindelse med Steinkjerutstillinga. Dette vil det bli informert
om i LHN nr 4-16.
8-9. oktober SMELLER-kurs i regi av Sportshunder.
Dette er en aktivitet der hundene lærer å bruke nesen til
å søke opp ulike lukter i forskjellige omgivelser. Smeller
inkluderer søk i rom, søk på bane, søk på motorisert
kjøretøy, id-spor og personsøk. Passer for alle raser i alle
aldre. Lundehunder elsker å bruke nesen sin, så her opplever de fleste at det er lett å motivere hunden sin til å
arbeide.

formålet. Støtte innvilges fortløpende mot søknad og utbetales mot kursbevis. Send epost til nlktrondelag@lundehund.no eller sms til Hanna Gautun 91109116 om du er
interessert.
Vi oppfordrer samtidig alle til å bruke facebookgruppen
for å invitere til turer (både korte og lange). Vi vet det er
mange i Trøndelag som ønsker kontakt med andre hunder
og eiere, og kanskje kan det være trivelig å treffes en ettermiddag, om så bare på den daglige lufteturen.

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

Ta gjerne kontakt med klubbens valpeformidler for
mer informasjon:
Gerd Langenes,
Eiketjønnveien 22, 4640 Søgne
Tel 909 05 070,
e-post: valpeformidler@lundehund.no

Ny valpeformidler fra september 2016
Fra og med september 2016, overtar jeg som ny valpe
formidler. Liv Skjervik har da vært valpeformidler i ca 13
år og gjort en fantastisk jobb. Det blir store sko å fylle, men
Liv har lovet meg å være tilgjengelig på telefon for meg den
første tiden.

er det med gener! Vi må prøve å spre genene og linjene
ut over landet der de passer best. Ikke så farlig når de er
valp, men når det skal avles, så er det en fordel at det finnes
partnere ikke så veldig langt i fra en selv. Dette blir nok den
vanskeligste og viktigste jobben min.

Pris: kr. 700 for klubbens medlemmer. Hvis det blir plass,
kan man få delta med 2 hunder og betale kr. 350 for hund
nr. 2. Klubbmedlemmer har prioritet. Ikke-medlemmer kan
få delta til ordinær kurspris.

Jeg er også medlem av styret i Norsk Lundehund Klubb. En
mer personlig presentasjon av meg finner dere i omtalen av
det nye styret.

Påmelding sendes til nlktrondelag@lundehund.no innen 10.
september. Kurset må betales innen samme dag til kontonr.
0539.43.16662. Merk innbetalingen «Smellerkurs».

Jobben som valpeformidler blir utfordrende og veldig spennende, jeg gleder meg til å ta fatt. Nå er det sånn at lista på
valpekjøpere er lang og lista på ventede kull er kort. Det
håper jeg at vil snu, vi trenger at nye og «gamle» oppdrettere,
bretter opp ermene og setter kull på de friske tispene. Rasen
trenger masse valper og vi har mange gode hjem til valpene,
så sett i gang!

Til syvende og sist så er det oppdretter som avgjør og
bestemmer hvem de skal selge valp til. Husk at etter verden
beste hjem til valpen, så må dere tenke hvor genene blir
spredd. Og vi minner om at alle friske tisper blir brukt i avl.

På vegne av styret for NLK, Avd Trøndelag,
Hanna Gautun

4. desember JULELUNSJ på Øye Grendehus
Merk av datoene i kalenderen! Mer informasjon vil bli
sendt ut i forkant og kunngjort på vår facebookside.
Avdelingen tilbyr støtte til alternativ å delta på alternative kurs. Medlemmer som ikke har anledning til å delta
på smellerkurset pga. lang reisevei kan søke om støtte
på kr 500,- for deltakelse på ett lignende aktivitetskurs i
sitt nærområde. Avdelingen har avsatt kr 3000,- til dette
46

Nr. 3 - 2016

Gruppa som vant naturstien

Min jobb blir hovedsakelig å sette oppdrettere i kontakt
med aktuelle valpekjøpere, men det er ikke så enkelt.
Både oppdrettere og valpekjøpere har forskjellige krav til
hverandre og det må jeg ta hensyn til, og jeg må også se
på hvem som har stått lengst på lista. Men det viktigste

Så til sist, så vil jeg be dere om å huske på å melde fra om
planlagte kull, paringer og fødsler. Å at dere er tålmodige
med meg i starten…
Lykke til med mange flotte nye kull i tiden som kommer!
Håper på et godt samarbeid med dere alle, så ikke vær redd
for å ta kontakt.
Med vennlig hilsen Gerd Langenes
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NLK avdelinger
Avdeling Trøndelag
Styreleder
		
		
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem

Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12, 7024 Trondheim
tel: 72 55 57 85/911 09 116,
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Hilde Birgitte Berg, Opphaug, tel 995 65 676
Siri Monkan, Trondheim, tel 915 85 003
Gunn Tove Ormset, Fannrem, tel 915 50 998
Hege Belsvik, Saksvik, tlf 995 59 503

Vara- 		
medlemmer

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

Revisor		
Vararevisor

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

Valgkomite
		

May Elisabeth Lernæs Selbekk, tel: 951 48 536
		
Unni Storli, tel: 404 51 525

Avdeling Nordland		
Styreleder
		
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem

Karen Elise Dahlmo, Blåfjellveien 244, Drevja, 8664 Mosjøen,
tel: 900 51 420, e-post: ked@dahlmo.no
Eirik Anders Olsen, Straumsjøen, tel: 974 23 074
Ellen Brattbakk, Mosjøen, tel: 481 13 236		
Tove Bastesen, Sandnessjøen, tel: 915 41 316
Beate Leirfall Danielsen, Bøstad, tel: 900 40 676

Vara-		
medlemmer

Alfred Bentsen, Rognan, tel: 756 91 489
Berit Martiniussen, Vestbygd, tel: 480 05 656

Valgkomite
		
		

Bård Mathias Andersen, Dalsgrenda, tel: 905 85 161
Elin Isaksen, Leinesfjord, 757 78 125
Lisbeth Annie Endresen, Fauske, tel: 905 89 710

			

NLK Database
The Norwegian Lundehund Database collects and maintains all information on Puffindogs
worldwide
To keep this database updated on dogs 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. You will find it on the internet at NLK´s
hompage address http//:www.lundehund.no or internet-address: http://daverdin.com/NLK/.
To be granted access, please contact Mr. Marc Daverdin at the eMail-address indicated above.
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NLK komitéer og utvalg
Valpeformidler
Gerd Langenes, Eiketjønnveien 22,
4640 Søgne, tel: 909 05 070,
e-post: valpeformidler@lundehund.no

Ansvarlig for Årets Utstillingshund
Unni Hofstad
Dagrunn Mæhlen
e-post: utstillingshund@lundehund.no

Avlsrådet
e-post: avlsraadet@lundehund.no
Christen Lang , leder,
Sandviksveien 173,
5035 Bergen, tel: 909 81 295,
e-post: chr-lan@online.no
Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12,
7024 Trondheim, tel: 911 09 116,
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Bård Andersen, Innigarden 23,
8617 Dalsgrenda, tel: 480 30 585
e-post: bard.andersen@gmail.com
Sigrun Rytter, Sætreveien 406,
2092 Minnesund, tel: 974 76 608
e-post: srytt@online.no
Torbjørg Lille Wagtskjold, Lyshovden 128,
5148 Fyllingsdalen, tel: 909 74 408
e-post: lille@wagtskjold.net

Ansvarlig for Årets Aktivitetshund
Elin D.W. Johannessen
Irene Stølan
e-post: aktivitetshund@lundehund.no

Krysningsgruppa
Medlemmene i Avlsrådet

Arbeidsgruppe bruksegenskaper og atferd
v/NLK styret,
e-post: styret@lundehund.no

Hundekartoteket med spørreskjema om
hundens helse og vedr. kull og parringer
Gro W. Viken, Humlevegen 20,
2216 Roverud, tel: 61 29 81 15 / 905 85 277,
e-post: groviken@online.no
Valgkomite (oppnevnt av årsmøtet)
Kari Breistøl, Haugentunet 5 B,
3560 Hemsedal. tel: 906 10 017,
e-post: kari.breistol@nenett.no
Trygve V. Widding, Innlandsvegen 103,
9020 Tromsdalen. tel: 915 64 204,
e-post: trywidd@online.no
Karen Elise Dahlmo, Blåfjellveien 244,
Drevja, 8664 Mosjøen. tel: 900 51 420,
e-post: ked@dahlmo.no
Varamedlem:
Rita Hartvigsen Daverdin, Hyllanvn. 2,
7517 Hell. tel: 922 36 662,
e-post: ritadaverdin@yahoo.no
Lundebua
Geir Morten Jansberg,
Norderhaug 26, 2219 Brandval
Tel: 476 26 707
Bestilling:
http://lundehund.no/index.php/lundebua eller
e-post: lundebua@lundehund.no.
Ansvarlig for klubbens kalender
Ragna Fossen, Tyslevveien 4,
1163 Oslo, tel: 934 12 856
e-post: ragna.fossen@gmail.com

Klipparkiv, lundehund i media
Anne Lise Torsteinsen, Brenneveien 67,
1339 Vøyenenga. tel: 67 13 32 49,
e-post: r-tors@online.no
Klubbeffekter / materialforvalter
Jan H. Opsanger, Omvikedahlsveien 51,
5464 Dimmelsvik,
tel: 53 48 17 29 / 995 74 139,
e-post: j-helops@online.no
Arbeidsgruppe foring
Karen Elise Dahlmo og Ellen Brattbakk
tel: 900 51 420
e-post: ked@dahlmo.no

Arbeidsgruppe Giardia
e-post: giardia@lundehund.no
Utsendinger til NKKs representatskapsmøte:
Styret oppnevner to delegater
Hundekartoteket:
Tove E. og Morten Strandmoe
Helgerødv 234, 3233 Sandefjord
Tel 908 54 654
Medlemskartoteket: 		
Jon Wagtskjold, Tel 908 61 265
e-post: medlem@lundehund.no
Klubbens medlemsblad, Lundehund-nytt
Elin Mariboe Hovde
Dagrunn Mæhlen
Solveig Bjørkenes Steinnes
Jon Wagtskjold
e-post: redaksjon@lundehund.no
Klubbens hjemmeside, www.lundehund.no
Ragna Fossen, redaktør
Elin Mariboe Hovde, medarbeider
e-post: hjemmeside@lundehund.no
Norsk Lundehund Klubbs database
Spørsmål, kommentarer og forslag:
Marc Daverdin
e-post: database@lundehund.no.
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NLK fylkeskontakter
Finnmark
Elin D. W. Johannessen, Breilia 9,
9600 Hammerfest, tel: 917 62 954
e-post: elin_dwj@yahoo.no

Aust- og Vest-Agder
Gerd Langenes, Eiketjønnveien 22,
4640 Søgne, tel: 909 05 070,
e-post: gerd.langenes@gmail.com

Troms
Janne-Grethe Konst Strøm, Tomasjordnes 94,
9024 Tomasjord. Mobil 915 25 944
e-post: anne-gretheks@hotmail.com

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

Nordland
NLK avd. Nordland v/styret,
tel: 900 51 420
e-post: ked@dahlmo.no

Hedmark
Geir Morten Jansberg, Norderhaug 26,
2219 Brandval, tel: 476 26 707
e-post: gmortj@online.no

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

Oppland
Gro W. Viken, Humlevegen 20,
2216 Roverud, tel: 61 29 81 15 / 905 85 277
e-post: groviken@online.no

Sør-Trøndelag
Avd. Trøndelag v/styret,
tel: 73 83 70 28 / 911 09 116
e-post: hanna.gautun@ntnu.no

Oslo
Ragna Fossen, Tyslevveien 4,
1163 Oslo, tel: 934 12 856
e-post: ragna.fossen@gmail.com

Møre og Romsdal
Tove-Ann Lillevik Vatne, Åmdal
6150 Ørsta, tel: 971 00 129
e-post: talvatne@hotmail.com
Sogn og Fjordane / Hordaland
Torbjørg Lille Wagtskjold, Lyshovden 128,
5148 Fyllingsdalen, tel: 909 74 408
e-post: lille@wagtskjold.net
Rogaland
Liv Skjervik, Sygnaveien 16,
4337 Sandnes, tel: 51 67 22 16 / 958 86 117
e-post: livskjervik@hotmail.com

Akershus
Alejandra Garcia, Store Landfall øvre 6B
3025 Drammen, tel: 413 29 367
e-post: snuppela@gmail.com

Lyrypa´s kennel

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

Østfold
Irene Zakariassen, Vardeveien 36,
1659 Torp, tel 476 50 74
e-post: irza@outlook.com

Høsthilsen

Kontaktpersoner ved mage/tarm problemer
Unni Hofstad, Rørvik, tel: 74 39 38 61 / 952 17 957,
e-post: unni@hofstad.cc
Gerd Haugen, Storsand, tel: 32 79 15 70,
e-post: ger-ha@online.no
Liv Skjervik, Sandnes, tel: 51 67 22 16 / 958 86 117,
e-post: livskjervik@hotmail.com

Bård Andersen, Mo i Rana, Tel 48 03 05 85,
e-post: bard.andersen@gmail.com
Send gjerne PM via facebook
Hanna Gautun, Trondheim, Tel 91 10 91 16,
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Send gjerne PM via facebook

Æresmedlemmer

På vegne av kennel
Lundestugu ønsker
Paluna's Øydis CENTA
Troyadatter, f. 9/4-12
alle 2 & 4-beinte
GOD høst!

Norsk Lundehund Klubb har over årene hedret noen få av medlemmene med tittelen "æresmedlem".
Æresmedlemmene får diplom fra klubben ved utnevnelsen, og varig, gratis medlemsskap.		
Våre æresmedlemmer er:		
• Margit Lines Våtvik
• Christen Lang
• Roar Torsteinsen
• Anne-Lise Torsteinsen
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Kennel Lundestugu
Gro W. Viken, mob. 905 85 277 / tlf. 61 29 81 15
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Returadresse:
Jon Wagtskjold
Lyshovden 128, 5148 Fyllingsdalen

Valp på stubbe er Fenja Drottensdottir, som her er 4 mnd, på tur i omegn
høtta på en goværsdag denne høsten. Bildet er tatt av eier Dagrunn Mæhlen.

Frist for innlevering av juleannonser til
Lundehund-nytt nr 4-2016 er 1. november.
Størrelsen på annonsen er hel- eller halvside, fargetrykk.
Prisene er de samme som vanlige annonser for medlemmer i klubben. Send gjerne bilder med god oppløsning.

Send annonsen til redaksjon@lundehund.no
innen 1. november
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