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Annonsepriser

Redaksjonsarbeidet for dette
nummeret avsluttet
12. september 2017

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

Innhold

Kennel Lundestugu v/Paluna´s Øydis
CENTA Troyadotter, f. 9/4-12, håper alle
Lundehunder får mange høst- turer!
Foto: Turid Johansen

Kennel Lundestugu
Gro W. Viken, mob. 905 85 277

Forsidebildet dene gangen er av Fratercula´s
Tango for To YNWA - som er en hund etter
tøfler. Her er hun ca 6-7 uker gammel. Eier og
fotograf er Elin D.W. Johannessen.

Spesialutstilling med
årsmøte og treff 
3-5 august 2018
Neste års Lundehund-Spesial h
 oldes
på Åros Feriesenter i Søgne, nær
Kristiansand.
Du finner mer informasjon om Åros
Feriesenter på nettadressen www.aaros.
no. e-postadresse er aaros@aaros.no og
telefon er 38 16 64 11.
Mer informasjon on selve Lundehund-
Spesialen kommer i senere utgaver av
Lundehund-nytt.
Nr. 3- 2017
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2. På hvilken måte er samarbeidet
med NKK styrende for aktivitetene og beslutningene for oss
som en hundeklubb?

Fra klubbens
leder

For å begynne med det siste
spørsmålet først, så er forholdet
mellom NKK og klubbene regulert
i samarbeidsavtaler. I tillegg er det
regulert i klubbens lover og NKKs
lover.

Jeg blir bestandig litt trist når
jeg hører sangen til Tromsø-jenta
Kirsti Sparboe: “En sommer er
over, men minnene om den består...” Da er dessverre den deilige
årstiden over, og vi går en vinter
i møte. Men heldigvis har vi helårshunder, så jeg håper også den
kalde årstiden kan gi oss noen fine
opplevelser ute i naturen.
Håper mange har hatt en flott
sommer og ferietid sammen med
sine firbeinte venner. Det var i
alle fall veldig trivelig å treffe så
mange lundehunder og deres eiere
på Sandgrunn i juli, til treff, årsmøte, utstilling og medlemsmøte.
Vi trenger disse dagene i året til å
treffe gamle og nye venner, konkurrere om å ha den beste lundehunden, og gjennomføre årsmøte.
I år hadde vi også et medlems
møte på søndagen, hvor det ble
ytret ros, ris, tanker, spørsmål og
funderinger. Det skal være høyt
under taket i Norsk Lundehund
Klubb, og rom for alle å komme
med sine ytringer. Det betyr ikke
at hvert enkelt medlem alltid kan
få gjennomslag for sine meninger.
Sånn fungerer ikke en demokratisk organisasjon. Jeg var veldig
spent på hva dere medlemmer
ville ta opp, ettersom ordet skulle
være fritt under møtet. Selv syntes
jeg at løsningen med å be om innspill til temaer fra salen fungerte
greit. Det ble stilt spørsmål som
ble besvart etter beste evne. Her vil
jeg berømme avlsrådet for deres
engasjement og imøtekommenhet
for spørsmålene.
Selvfølgelig vet vi i styret og
avlsrådet at det finnes flere meninger om mangt, og spesielt krysningsprosjektet. Og sånn skal det
også være. Det kom også innspill
om et lukket forum på nett der
medlemmene kan diskutere seg
imellom. Dette er absolutt noe vi
vil se nærmere på og prøve å få til.
Men også på et slik lukket forum
håper jeg alle vil gjøre sitt ytterste for å ha en seriøs tone og vise

respekt for hverandre.
Jeg vil også oppfordre alle til
å spørre oss som har tatt på oss
verv i klubben direkte dersom noe
synes uklart, i stedet for å hente
informasjon ad omveier. Sånn
unngår vi å spre sånt som i beste
fall er misforståelser, i verste fall
løgner. Det kan tappe selv den
mest engasjerte for energi å måtte
imøtegå påstander som ikke har
noen rot i virkeligheten.
Alle med verv i Norsk lundehund klubb legger ned timevis
med ubetalt, frivillig arbeid. Tenk
gjennom om det du sier og skriver på sosiale medier er med på å
motivere dem til videre innsats.
NLK trenger engasjerte folk med
ulik bakgrunn i styre og stell,
uavhengig av familie- og arbeidsforhold. Det må også understrekes
at ingen kan fratas sin ytringsfrihet fordi de har påtatt seg et verv i
NLK, og det har heller ikke skjedd,
om noen skulle tro det.
Jeg fikk også to spørsmål på
medlemsmøtet som jeg ikke rakk
å svare på, men lovde at jeg skulle
svare på de her i medlemsbladet.
Spørsmålene ble stilt av Dan Grell
og er som følgende:
1. Nå har du sittet som ny leder
i snart ett år. Du har bak deg
mange år med tillitsverv og
du kjenner oss godt. Hva ser
du for deg som de viktigste
oppgavene i året som kommer? Og hva er de største
utfordringene?

I §1 i Lover for Norsk Kennel
Klubb står det bl.a. følgede: NKK
har det overordnede ansvar for
hundeavl og hunderaser i Norge,
men forvaltningen av den enkelte
rase delegeres til de respektive
raseklubber.
I §2-1 står det bl.a. at Klubber
og forbund er forpliktet til å støtte NKKs virksomhet samt å følge
NKKs lover og bestemmelser.
For å si det enda enklere: Norge
= NKK “eier” rasen og har hoved
ansvar for å forvalte den. NKK har
delegert dette ansvaret til oss i Norsk
Lundehund Klubb. Vi bestemmer,
men må ha våre avgjørelser godkjent
av NKK. Vi må også følge NKKs (og
FCIs) lover og regler. Om vi gjør det,
og våre forslag er rimelige, vil NKK
følge og støtte det vi kommer frem
til. Det er jo tross alt vi som kjenner
problemene og behovene i rasen.
Når det gjelder raseforvaltning er
det FCI som er vårt høyeste organ.
FCI delegerer raseforvaltning til
de nasjonale kennelklubbene, som
igjen delegerer til raseklubbene.
Altså: vi kan ikke bare gjøre
som vi vil, men jeg opplever at
NKK er lydhør og vil rasens beste,
akkurat som vi. Og når det gjelder
krysningsprosjektet, er jeg veldig
glad for at det er vi i Norge som tar
hånd om dette og har full kontroll
med prosjektet. Som Hanna i avlsrådet sa på medlemsmøtet, var det
sendt en sak til FCI om lundehunden
fra Finland, og en amerikansk oppdretter syslet også med tanken om
innkryssing. Dette klarte klubben
heldigvis å stoppe, og vi fikk i oppgave fra NKK å gjøre denne jobben.

vi får de resultatene vi er ute etter.
Det vil gå noen generasjoner før
vi kan evaluere resultatene og bestemme oss for om vi skal ta noen
av prosjekthundene inn i stamboka.
Når vi kommer dit, ja da skal vi alle
få være med å bestemme om hundene skal inn i rasen.
Derfor er jeg ikke redd for at
prosjektet på noen måte skal true
lundehundrasens egenart. Jeg opp
lever også at de fleste lundehund
eiere har en lignende holdning. Men
det er helt greit at noen er imot, og
vi har hørt d
 eres meninger, og det
respekterer jeg. Jeg vil i hvert fall
gjerne se sluttresultatet før jeg vurderer prosjektet, så får andre ta seg
av spådommene.
Og nå er jeg litt inne på spørsmål 1. Og skal jeg være helt ærlig,
så er tonen i enkelte debattinnlegg
og diskusjoner på sosiale medier
noe jeg ser som en stor utfordring
for klubben. Det kan gi inntrykk
overfor nye medlemmer og utad av
en klubb med større konfliktnivå
enn jeg faktisk opplever at vi har.
Dessuten sliter det veldig på tillitsmannsapparatet. Innspillet om et
lukket forum er noe vi kommer til å
følge opp, og som jeg håper vi kan
få løst på en god måte. Men jeg vil
understreke at et lukket forum ikke
fritar noen fra å følge sunn fornuft
og vise alminnelig høflighet. Vi vil
ikke skremme nye medlemmer fra å
delta i diskusjoner eller påta seg verv
i klubben.
Så jeg vil nok en gang oppfordre
alle sammen til å tenke seg godt om
før de ytrer seg på sosiale medier og
i andre sammenhenger. Negative,
ufine og mistenkeliggjørende innlegg skader mer enn de gagner.
Andre oppgaver jeg og det nye
styret skal i gang med:
• revidering av infostrategien
(2017)
• revidering av RAS (2018
• hundetellingen (2018)
Når det gjelder hundetellingen,
håper vi å finne en langt bedre og
enklere måte å gjennomføre denne
på enn i dag.

Mitt største mål og håp, er enda
flere oppdrettere, slik at vi får enda
flere valper og igjen flere nye lunde
hundeiere. Det er den viktigste a
 vlen
vi kan gjøre for rasen vår.
Andre utfordringer er å få folk
til tillitsmannsoppgaver, som er
villig til å bruke av den dyrebare
fritiden sin på å jobbe i organisasjonen. Til neste år er jeg som leder på
valg. Vi trenger også en ansvarlig
for hjemmesiden vår, samt fylkes
kontakter i Oslo og Akershus. Akershuskontakten er fremdeles bare
midlertidig fordi vi har ikke noen
som ønsker å bruke fritiden sin på
klubbarbeid.
Det er ikke til å stikke under en
stol at det til tider kan være en del
jobbing, og det er lite ros å få, så
til tider kan det være veldig utfordrende å motivere seg. Jeg vet at
tillitsvalgte har valgt å slutte pga.
manglende motivasjon, lite tid til
klubbarbeid i tillegg til 100 % jobb,
samt gjerne flere hunder i flokken
etc. Så nok en bønn: Støtt og oppmuntre de tillitsvalgte, slik at de
holder ut en stund til, eller ta selv
initiativ til å påta deg verv og hjelp
til med å få denne klubben til å
blomstre. Kritikk er nyttig og viktig,
men prøv å gjøre den konstruktiv. Er
du misfornøyd, kom med forslag til
hvordan ting kan gjøres på en bedre
måte. Vi har ikke ressurser til å følge
opp alle gode forslag, men kom med
dem!
Til slutt vil jeg berømme den
fantastiske innsatsen som lunde
hundeiere har vist med de to lunde
hundene på Kypros. For de som ikke
har fått med seg dette, så døde den
norske eieren mens hundene sto på
kennel på Kypros. Noen satte i gang
innsamlingsaksjon for å få betalt for
oppholdet, samt medisiner, vaksiner og flybilletter til N
 orge, hvor en
dame har sagt at hun overtar begge
disse hundene. På under en mnd.
fikk aksjonen inn ca. 43 000 kroner.
Jeg er rørt over dette engasjementet
og ser frem til at hundene kommer
til Norge. Tusen takk alle sammen.
Ingen nevnt, ingen glemt.
Hilsen Merete

Selv synes jeg det er spennende
å følge med prosjektet og å se om
Nr. 3- 2017
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Lundehunder født, og hvor de dro
Fra Avlsrådet v/Torbjørg Lille Wagtskjold

12.03.2017 ble det født 3 valper hos Bengt Berntsen, Narvik
Kullnr. 173997
Far
Paluna's Brage Sarason - NO55970/10
Mor
Paluna's Ronja Fannidotter- NO52075/15
Luna - NO42316/17 T
Simba - NO42317/17 H
Tassen - NO42318/17 H

Han er far til 3 valper
Hun er mor til 3 valper
9011 Tromsø
8517 Narvik
3475 Sætre

28.03.2017 ble det født1valp hos Maylen Sæther, Hemnes
Kullnr. 173452
Far
Mjøskastellets Bo - NO51598/15
Mor
Améliés Kelpie - NO45377/13
Dex - NO40272/17 T

Han er far til 2 valper
Hun er mor til 1 valp
1970 Hemnes

01.05.2017 ble det født 2 valper hos Kari Margrethe Haugland, Ålgård
Kullnr. 173813
Far
Alex - NO41299/15
Han er far til 4 valper
Mor
Paluna's Åsne Saradotter - NO42110/11
Hun er mor til 14 valper
Lundeheim's Embla Åsnedotter - NO41574/17
4330 Ålgård
Lundeheim's Eitil Åsneson - NO41575/17 H
27537 North Carolina, USA
Lundeheim's Erd Åsneson - NO41576/17 H
75087 Texas, USA
Lundeheim's Edda Åsnedotter - NO41577/17 T
3613 Kongsberg
07.05.2017 ble det født 3 valper hos Bjørg Nilsen, Tønsberg
Kullnr. 174760
Far
Eriksro Charmiga Balder - FI27272/13
Mor
Syrinborgs Greta M - NO41933/13
Whitestripe's Elsa - NO45137/17 T
Whitestripe's Elli - NO45138/17 T
Whitestripe's Embla - NO45139/17 T

Han er far til 6 valper
Hun er mor til 6 valper
3411 Tønsberg
1900 Fetsund
3619 Skollenborg

26.05.2017 ble det født 1 valp hos Oddbjørg Bakk, Kyrksæterøra
Kullnr. 175587
Far
Jølle Buster - NO41743/15
Han er far til 9 valper
Mor
Villja - NO42878/12
Hun er mor til 1 valp
Balder - NO48045/17 H
8312 Henningsvær
27.05.2017 ble det født 2 valper hos Anette Vabø-Andersen, Tvedestrand
Kullnr. 175616
Far
Lundeheim's Draupne Åsneson - NO38112/16
Han er far til 2 valper
Mor
Dunderdalens Hedda - NO38416/12
Hun er mor til 4 valper
Pride Of Norway's Avalanche - NO48052/17 H
4044 Hafrsfjord
Pride Of Norway's Afterglow - NO48053/17 T
4900 Tvedestrand
01.06.2017 ble det født 3 valper hos Inger Marie, Iren og Unni Storli, Steinkjær
Kullnr. 174816
Far
Bratsbergåsen's Ingolf - NO45858/14
Han er far til 3 valper
Mor
Lyrypa's Maja - NO43666/14
Hun er mor til 3 valper
Lyrypa's Jona - NO45370/17 T
7391 Rennebu
Lyrypa's Leroy - NO45371/17 H
71522 Backnang, Tyskland
Lyrypa's Storm - NO45372/17 H
8003 Bodø
09.06.2017 ble det født 1 valp hos Aud Sommer, Tørberget
Kullnr. 175798
Far
Bronn Av Revehjerte - NO45849/15
Mor
Haru Karma - NO55883/12
Lundesommer Svalinn - NO48687/17 H

Han er far til 10 valper
Hun er mor til 1 valp
0559 Oslo

18.06.2017 ble det født 2 valper hos Inger Marie, Iren og Unni Storli, Steinkjær
Kullnr. 175431
Far
Jølle Buster - NO41743/15
Han er far til 12 valper
Mor
Linesviken's Bera - NO42652/12
Hun er mor til 4 valper
Lyrypa's Øyvor Enya - NO47444/17 T
29323 Wietze, Tyskland
Lyrypa's Ørn - NO47445/17 H
7374 Røros
Lyrypa's Ørnulf - NO47446/17 H
2166 Oppaker
07.07.2017 ble det født 2 valper hos Brit Mari Olsen Solvang, Skonseng
Kullnr. 176180
Far
Linesviken's Ulabrand - NO51978/14
Han er far til 5 valper
Mor
Yrsa - NO32465/12
Hun er mor til 5 valper
Obrima's Bina - NO49929/17 T
4886 Grimstad
Obrima's Balto - NO49930/17 H
6884 Øvre Årdal

Styret gratulerer oppdretterne og de nye eierne med herlige valper,
som er med å bringe kulturarven vår videre!
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Avlsrådet minner om:

Husk helseattest ved
salg/omplassering av
hunder uansett alder!
I blant hender det at en hund bytter
eier etter at den er 8-9 uker gammel. Årsakene kan være så mange, men husk at
også ved disse eierskiftene bør den nye eieren få en helseattest for hunden. Attesten
skal ikke være mer enn 2 uker gammel.
Dette kan vise seg viktig både for den
gamle og den nye eieren. Den gamle eieren
vil da ha dokumentasjon på at hundens
helse og eventuelle mangler var kjent ved
overdragelsestidspunktet. Den nye eieren
vil kunne dokumentere hundens helse da
kjøpet ble inngått overfor et forsikringsselskap. Begge deler kan bidra til å unngå
kjedelige misforståelser og ikke minst
vise seg svært nyttig dersom noe skulle
inntreffe kort tid etter overdragelsen.

Etterlysning: avføring
av hunder med mage-/
tarmproblemer FØR
medisinering
påbegynnes!
Det pågår i dag et samarbeidsprosjekt
mellom UC Berkeley og den Medisinske
Fakultetet på NTNU der formålet er å
sammenligne tarmfloraen hos friske og
IL-syke Lundehunder for se om det er
noen bakterier som er typiske hos IL syke
Lundehunder, eller om det er noen bakterier de later til å mangle. Det er viktig
at prøvene av de syke hundene tas FØR
de blir behandlet med noen medisiner, da
dette vil forstyrre tarmfloraen.
Derfor, hvis dere skulle være så uheldige at hunden deres blir syk og dere mistenker at dette kan være IL vil det hjelpe
oss om dere fryser en liten avføringsprøve
(størrelsen av en ert er nok) i -20 C og tar
kontakt med Claudia Melis for å få tilsendt
et rør med buffer som stabiliserer prøven
til den kan analyseres. Dere vil også få
en frankert konvolutt for å sende røret
tilbake.
Tusen takk på forhånd!
Claudia Melis
93859351(cme@dmmh.no)
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Resultater fra Norsk Lundehund Klubb sin

Spesialutstilling 2017
på Sanngrund, Hedmark
Dommer: Eivind Mjærum

Hannhunder

Tisper

Resultatliste juniorklasse hannhund:
1. Syrinborg Gulltann eier Karin Jacobsen
2. Lundesommer Fjellmann eier Torunn Aasterud
3. Ketill eier Dorte Mai
4. Lundeheim's Draupne Åsneson eier Kristin Duvold

Resultatliste juniorklasse tispe:
1. Catrol's Aria eier Kent Mohan Kathiravelu
2. Midnattsol Min eier Christen Lang
3. Lundesommer Eivør eier Wenche Ramsdal
4. Fenja Drottensdottir eier Dagrunn Mæhlen

Resultatliste unghundklasse hannhund:
1. Hakon eier Hilde Birgitte Lillevold Berg
2. Stein Lunde's Mikkel eier Gunn Haugstulen
3. Ask eier Torbjørg Wagtskjold
4. Frosti eier Jan Lien

Resultatliste unghundklasse tispe:
1. Linesviken's Trymi Io-Freyjadotter eier Margit Lines Våtvik
2. Urd eier Kent Mohan Kathiravelu
3. Godhunden Amy eier Elise Gording Hong, Kari Gording
4. Lovund's Daliah Ylva eier Merete Evenseth

Resultatliste åpen klasse hannhund:
1. N UCH Jølle Buster eier Inger Marie Storli, Unni Storli, 
Iren Storli
2. Eros eier Johnny Edvinsen og Hege Røine Edvinsen
3. Koviks Charmige Charlie eier Are Torstensen
4. DKCH Trollfjord Erkki-Tjodolf eier Anne- Marie Holk

Resultatliste åpen klasse tispe:
1. Paluna's Tinna eier Hanna Sofie Holme Gautun
2. Lundeklippe Groa eier Connie Andersen
3. Keeza's Lunde Unni eier Liv Skjervik
4. Dunderdalens Ida eier Carina Ann Hide

Resultatliste championklasse hannhund:
1. N UCH NV-16 Frost Av Vinterskogen eier Rachel 
Kristine Hamre
2. NORD UCH EUJW-15 SEV-16 Ulfriggas Lundes Tor eier
Solveig Bjørkenes Steinnes
3. N UCH NV-14 NORDV-14 Værøy-Drotten Av Vollakloa eier
Solvor Melum
4. N SE UCH Viljar eier Turid Johansen
Resultatliste veteranklasse hannhund:
1. INT NORD DK UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11-12 Heike Av
Vinterskogen eier Gunn Tove Ormset
2. C.I.B NORD UCH NV-10-13 Navahoos Birk Yksander eier
Turid Johansen
3. Fi N UCH NORDVV-15 NVV-15-16 Storm-Tyrasønn eier 
Turid Johansen

BIS: C.I.B NORD UCH Ålvisheim's Sol Livesdotter eier Joakim Langenes
BIM: N UCH NV-16 Frost Av Vinterskogen eier Rachel Kristine Hamre

Beste hannhund:
1. N UCH NV-16 Frost Av Vinterskogen eier Rachel
Kristine Hamre
2. NORD UCH EUJW-15 SEV-16 Ulfriggas Lundes Tor eier
Solveig Bjørkenes Steinnes
3. Hakon eier Hilde Birgitte Lillevold Berg
4. N UCH Jølle Buster eier Inger Marie Storli, Unni Storli,
Iren Storli
Storcertet for hannhund ble tildelt:
Eros eier Johnny Edvinsen og Hege Røine Edvinsen

BIR valp: Moonheim Abbes Kaiser eier Gerd Langenes
BIM valp: Vixen Av Revehjerte eier Bente Vedal
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Resultatliste veteranklasse tispe:
1. N UCH NV-13 SE UCH Beyla Arnadottir Av Vollakloa eier
Dagrunn Mæhlen
2. N S UCH NV-14 Recknagel Olgadanilova eier Solvor Melum
3. N UCH RlII Ålvisheims Nauma Livesdotter
eier Ida Skarkerud
4. NORDV-06 NORDVV-14 Linja eier Gro W Viken
Beste tispe:
1. C.I.B NORD UCH Ålvisheim's Sol Livesdotter
eier Joakim Langenes
2. N UCH RLII Tuva Fra Vågen eier Ida Skarkerud
3. Paluna's Tinna eier Hanna Sofie Holme Gautun
4. Lundeklippe Groa eier Connie Andersen
Storcertet for tispe ble tildelt:
Paluna's Tinna eier Hanna Sofie Holme Gautun
Utstillingens eldste hund:
NORDV-06 NORD VV-14 Linja født 09/07/04, eier Gro W.
Viken

Vi minner om at øvrige resultater finnes på Dogweb, nkk.

no.

BIR junior Catrol's Aria eier Kent Mohan Kathiravelu
BIM junior Syrinborgs Gulltann eier Karin Jacobsen

Beste oppdretterklasse:
BIR veteran: N UCH NV-13 SE UCH Beyla Alrnadottir Av Vollakloa
eier Dagrunn Mæhlen
BIM veteran: INT NORD DK UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11-12 Heike
Av Vinterskogen eier Gunn Tove Ormset

Resultatliste championklasse tispe:
1. C.I.B NORD UCH Ålvisheim's Sol Livesdotter
eier Joakim Langenes
2. N UCH RLII Tuva Fra Vågen eier Ida Skarkerud
3. N UCH Moonheims Kalles Fanni eier Liv Skjervik
4. N UCH Pauluna's Atla Troyadotter eier Liv Skjervik

Barn og hund,
Vinner Elise Gording Hong med Godhunden Amy.
Dommer Svein-Olov Gustavsson
Foto: Jon Wagtskjold

Paluna's Tinna
Paluna's Øydis Centa Troyadotter
Paluna's Salja Atladotter
N UCH Paluna's Atla Troyadotter
Oppdretter: Liv Skjervik

Beste (og eneste) avlsklasse:
Leia med valpene
Ketill,
Solvar,
Hakon og
Frosti

Oppdretter: Jan Lien
Nr. 3- 2017
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Vinnere 2017 av
VANDREPOKALER I NORSK LUNDEHUND KLUBB UTSTILLING PÅ SANNGRUND 8. juli 2017
Kennel Enerhaugens vandrepokal – labbepokalen,:
Stein Lunde`s Mikkel LOLM/172/15 
eier Gunn Haugstulen

Kennel Linesviken's vandrepremie til oppdretter av
beste valp:
Diddi Svartsjö, Danmark, Moonheim Abbes Kaiser, eier Gerd
Langenes
Vandringspris til beste hannhund (Kennel Boromir):
Frost Av Vinterskogen, eier Rachel K. Hamre
Vandrepris til beste valp:
Moonheim Abbes Kaiser, eier Gerd Langenes
Måstadpokalen:
Lyrypa`s Qamilie Zelda med datter Godhunden Amy, eier
Kari Gording
Værøy-Lita's vandrepremie til BIM veteran:
Heike Av Vinterskogen, eier Gunn Tove Ormset
Kennel Enerhaugens vandrepremie til beste
oppdrettergruppe:
Kennel Palunas, Liv og Einar Skjervik
Eleanore Christie's minnepremie til BIR hund:
Ålvisheim`s Sol Livesdotter, Oppdretter Unni og 
Eiliv Hofstad, eier Joakim Langenes

Zenia Lang's vandrepremie til BIM hund:
Frost Av Vinterskogen, oppdretter Ingvild Svorkmo Espelien,
eier Rachel K. Hamre

Marmel's minnehund, vandrepremie til beste
importerte hund bosatt i Norge:
Ulfrigga Lundes Tor DK12446/2014, oppdretter Lis Christensen, Danmark. Eier: Solveig Bjørkenes Steinnes
Nordnorsken, utgis hvert 4. år på Værøy. Første gang utgitt
i 2016
Beste nordnorske tispe
Beste nordnorske hannhund
BIM Valp: Innrammet bilde av en labb:
Vixen Av Revehjerte, eier Bente Vedal
Værøyfatet til beste hannhund med avkom. Gitt av
Solveig Bjørenes Steinnes ( kennel Nortern Bones ) og Gunn
Tove Ormset (kennel Vingheia) i 2017. Inngravert glassfat:
Viljar NO38781/14, eier Turid Johansen: med avkom Catrol`s
Aria NO53123/16, eier Kent Mohan
Parklasse (hannhund og tispe med samme eier):
Solveig Bjørkenes Steinnes med:
NORD UCH EUJW-15 SEV-16 Ulfritgas Lundes Tor
Vingheias Vendelin

Unni Hofstad med Kennel Ålvisheim og Gerd Haugen med Kennel Løvheim mottok klubbens hederspris for
fremragende oppdrettsarbeid og lang og tro tjeneste for Lundehundens fremme.

Gerd Haugen,
kennel Løvheim
Gerd fikk sin første Lunde
hund Viking Vilja Av Strandbo i 1998. Siden den tid har
kennel Løvheim bidratt med
75 Lundehunder fordelt på
24 kull. Flere har oppnådd
titler og championater,
både norske, nordiske og
internasjonale. Hun har eksportert hunder til Tyskland,
Tsjekkia, Canada, Sverige,
Østerrike, Danmark, Sveits
og Holland.
Kennel Løvheim fikk sine
egne avlshanner. Den første
hannhunden kom i 2001 og
var Obrima’s Karo. I 2007
kjøpte hun Lyrypa’s Prins
12
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Av Solveig B. Steinnes,
Bilder Jon Wagtskjold

Vandrepremie til BIR veteran:
Beyla Arnadottir Av Vollakloa, eier Dagrunn Mæhlen

Hederspriser utdelt på Sanngrund-årsmøtet 2017:

Jumbo, og siden kjøpte hun
C’ Cayuga Lonewolf som
hun importerte fra Tsjekkia
i 2008. Siste kullet til kennel Løvheim ble født 1 september 2016.
Gerd har vært fylkeskontakt for Buskerud,
Telemark og Vestfold siden
2000. Hun er alltid tilgjengelig om man trenger
hjelp og råd . Hun er også
behjelpelig utenfor sine
fylker. Hun har sittet i valgkomiteen i to perioder, først
som medlem og det siste året
som leder. Gerd er også en av
klubbens kontaktpersoner
for mage/tarmsykdom hos
Lundehund.
Gerd har vært til støtte
og inspirasjon for at flere
av hennes valpekjøpere har
startet oppdrett med kennelnavn .
Hun er 81 år og har ikke
tenkt å gi seg enda. Hun har
alltid vært opptatt av å få i
gang nye hannhunder i avl
og prøver stadig, samtidig
som hun oppfordrer andre
til å gjøre det samme. Rasen
er hennes store lidenskap.

Mentaltest på Sanngrund

Unni Hofstad,
kennel Ålvisheim
Unni og Eiliv Hofstad
startet sin lundehundkarriere i -92. Da fikk
de to lundehunder og
så snart muligheten
bød seg begynte kennel
Ålvisheim å sette lundehund valper til verden.
Dette har blitt gjort med
et stort engasjement og
entusiasme i nå 25 år.
Kennelen har oppnådd meget
gode resultater, til nå er det
blitt 56 valper på 17 kull. Det
har blitt en rekke utstillingschampioner, både norske,
nordiske og internasjonale
av meget god kvalitet. Unni
og Eiliv reiste i sin tid land
og strand rundt og over store
deler av Europa og viste frem
rasen norsk lundehund på en
fremragende måte.
Unni har alltid vektlagt å
hjelpe sine valpekjøpere og
andre lundehundeiere. Hun
deler av sine kunnskaper
og motiverer for videre arbeid med rasen. Dette har
resultert i at mange av valpene har gått videre i avl. I

tillegg at avkommene gjør
det skarpt i utstillingsringen
har også kennel Ålvisheim
levert den første norske Lundehunden som ble godkjent
ettersøkshund på blod og
ferskspor. Ekteparet Hofstad var i 8 år redaktører
for L
 undehund-Nytt. Unni
Hofstad har i de 12 siste
årene vært fylkeskontakt
i Nord-Trøndelag, hun har
sittet flere perioder i valgkomiteen og har i tillegg
vært ansvarlig for 3 av
spesialutstillingene/t reffene.
Unni Hofstad har i år 25
års jubileum med å gjøre en
fremragende jobb for rasen
Norsk Lundehund på en særdeles flott måte.

Også i år greide vi å få til mentaltest i forbindelse med
årsmøte/treff i Lundehundklubben. Vi klarte faktisk
å få utført test på 14 hunder fordelt over to dager.
Antallet testede hunder totalt er nå 29.
Også denne gangen var det mange hunder med svært
bra mentalitet, men også noen som varierte fra det ene
momentet til det neste. Det er stor variasjon innenfor
rasen, hvis man skal dømme etter de 29 hundene som
er testet til nå.

Klatreprøven. Hvordan skal jeg komme meg opp, undrer lundehunden
Tuva fra Vågen , mens eier Ida Skarkerud sitter på toppen og venter.

Hva ser vi etter?
Mange undrer nok på hva det er vi ser etter i en test
som denne, og det skal jeg forsøke å forklare.
For det første er ikke dette en slags eksamen, der
hunden får en karakter, og har bestått eller ikke bestått.
Så langt er vi ikke kommet med utforming og bedømmelser. Foreløpig vil vi bare se hva vi finner i rasen,
og forsøke å finne ut hva som er normalt, og hva som
er unormalt. Rasen er så liten, og har så mange utfordringer at det ikke er tilrådelig å velge ut avlsdyr med
grunnlag i en mentaltest.
For det andre er dette en frivillig, upålagt test som vi
utfører uten å ta betalt, nettopp fordi vi bruker resultatene til å finne et grunnlag som vi skal bruke som målsetting en gang i framtida, når vi har gode nok data til å
kunne fastslå hvordan en normal lundehund reagerer i
en testsituasjon.
Det vi ser etter er ganske enkelt hvor sterk psyke
lundehunder har, og hva de kan utsettes for uten å bli
stresset, redd eller overgiret. Derfor inneholder testen
en del momenter som kan skremme en hund med dårlig
psyke. Vi har sagt at «skuddprøven» er frivillig. Folk som
vet at hunden deres reagerer negativt på skudd, behøver
ikke utsette hunden for dette momentet, for selv om
skuddet som blir avfyrt bare er fra en lekepistol kan det
være skremmende nok for en skuddredd hund.
Sanngrund var egentlig et litt utfordrende sted å
drive lundehundtesting på, fordi det mangler naturlige
bratte skrenter som inngår som en del av testen. Vi
kompenserte med paller, og det var det slett ikke alle
hundene som syntes var like greit. Men vi fikk noen
veldig gode tester av lundehundeieres mentalitet, for de
måtte ut og klatre på paller de også.

Klatreprøven. Hurra vi klarte det!
Gunn Blix Trøyte og hunden har
begge overvunnet klatreprøven, og
feirer prestasjonen på toppen av
pallefjellet.

På gyngende grunn: Det føles ikke
så trygt når plankene gir etter, og
det går opp og ned for hvert skritt.
Men Tuva prøver i alle fall.

Overraskelse. Solveig trekker i tråden, og opp spretter en pappfigur med
påtegnede store øyne. Noen hunder liker det slett ikke, og det får de lov
til, slik som hunden her som trekker seg unna.

Det oppsto mange morsomme situasjoner underveis,
og søndag fikk vi tatt noen gode bilder. Les bildetekstene og lær mer om hva lundehundene gjør når de går
test.
Overraskelse. Men helst skal hunden etterpå kunne bevege seg bort til figuren og
snuse på den uten redsel.
Nr. 3- 2017
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Rapport fra mønstring av krysningshunder, Sanngrund 9. juli 2017

Svenska Lundehund
sälskapets 40 år:

av Christen Lang

Dokumentasjon av krysningshundene: her
sjekkes labber, bitt, ører og pels på Elin
Mariboes Hassel av Christen Lang og Lille
Wagtskjold fra krysningsgruppen.

I forbindelse med årets spesialutstilling på Sanngrund ble en del nye
prosjekthunder mønstret. Deretter
ble de presentert, sammen med noen
av hundene vi tidligere har mønstret.
I tillegg til hunder fra første genera
sjon, fikk vi for første gang også
mønstret hunder fra andre genera
sjon.
Vi har utarbeidet et meget godt
skjema til dette formålet, der vi fører
inn data om hver enkelt hund. Skjemaet er utarbeidet slik at den hunden
som kommer nærmest opp mot den
ideelle lundehund får høyest poeng.
Avvik fra det ideelle gir mindre poeng. For eksempel vil en hund med
meget godt utviklede ekstratær få høy
poengsum på dette punktet, mens en
hund med mangelfulle ekstratær får
lav poengsum.
Hundene blir også fotografert og
filmet, slik at vi får meget god dokumentasjon av hver enkelt hund. De

blir målt og veid og
vurdert utfra helhetsinntrykk og anatomiske detaljer, samt
bevegelser og gemytt.
Atferd og gemytt
er vanskelig å vurdere på en god og
rettferdig måte i en
såpass krevende sammenheng for unge
hunder som en slik
mønstring er. Likevel
skal det ikke stikkes under en stol at
enkelte av hundene
viste tendenser til
enten utagering eller overdreven engstelse. Disse vil bli grundigere fulgt
opp framover.
Dette var altså første gang vi mønstret hunder av andre generasjon. De
var fra flere forskjellige kull. Flere av
dem var svært lik en lundehund av utseende, mens de to søstrene fra første
generasjon hadde mange trekk fra sin
buhundmor.
Det som er meget interessant
å merke seg, og som gjelder alle
krysningshundene, er at de har typiske bakbein med ekstra tær, og at
de alle har den ekstra tredeputen. De
står også på tærne, slik bare lundehunder gjør. Dette trekket er altså
meget arvelig.
Alle krysningshunder har evne til
å brette ørene til en viss grad, men
ikke like mye som hos lundehund.
Når det gjelder ekstratær på frambeina så varierer det fra at de helt
mangler til det akseptable. De fleste
har ekstratær, men ingen av dem har
meget bra framlabber.
Ingen av krysningshundene har
de typiske brede, veivende frambeins-

bevegelsene vi finner hos lundehund,
men alle har typiske bevegelser sett
fra siden. De har heller ikke så trange
bevegelser sett bakfra som hos lundehund.
Vi vil få rette en stor takk til alle
dere som kom med hundene deres,
slik at vi fikk mønstret og presentert dem. Uten dere ville vi ikke ha
mulighet til å gjennomføre krysningsprosjektet. Dette er et pionerprosjekt
innen avl av rasehunder, og har fått
stor oppmerksomhet og anerkjennelse fra hundefolk i både Norge og i
utlandet.
Prosjekthundene er en sidepopulasjon av norsk lundehund. På sikt
er målet at vi skal kunne tilføre en
meget innavlet rase nødvendige nye
gener. Vi håper også at dette prosjektet vil kunne føre til at færre lundehunder utvikler IL og andre mage-/
tarmproblemer. Foreløpig er vi bare
i starten, og fremtiden vil vise om
dette har noe for seg.
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med. Vi ble tatt i mot med åpne armer
av alle, svenskene tok kontakt hele
dagen, de lurte på hvor vi kom fra,
hvem hundene var og ønsket oss
velkomne. På ettermiddagen ble vi
vist forskjellige aktiviteter som en
kunne trene hundene våre med og
vi fikk også lov til å teste disse ut. En
kjempegod idé, som kanskje andre
treff også kunne ha? På kvelden var
det felles grilling og enda mer prat
og bli kjent med nye. Vi var fortsatt
de eneste nordmenn, men på lørdag
skulle det komme noen flere.
Lørdagen var det utstillingtrening,

Av Christen Lang

Krysningshunden Mina med eier Tor-Arne
Helle og Nora Helle.

Av Giardiagruppa v/Gerd Langenes

til alle dere som deltok. Vi har alt
fått litt statistikk over svarene.
Forekomsten er noe lavere i år
enn i fjor, men fortsatt litt høyere
enn hva vi finner i den øvrige
familiehundpopulasjonen. Rett
under 15% testet positivt på Giardia
i år.
Vi ber alle som får svar at
deres hunder testet positivt, om å
kontakte sin veterinær for videre
behandling. Dere kan også kontakte
oss i Giardiagruppa.

Å delta på spesialen til svenskene
var første gang for meg, men jeg har
lenge hatt lyst. Turen fra Sørlandet til
Munkfors er på ca 8 timer kjøring, så
det går greit på en dag. Ei venninne
og meg, pluss 4 hunder, kjørte av sted
på torsdag morgen, spente på helga
og hvordan vi ville blitt tatt i mot.
Jeg kjenner ikke så mange svensker
og jeg trodde ikke det kom så mange
nordmenn heller. Vi kjørte så tidlig for
å ha hele fredagen til å slappe av og
muligens bli kjent med området.
Fredagen gikk med full
aktivitet hele dagen og kvelden

utstilling og lundehund racet. Lang,
varm, men veldig koselig dag og god
stemning! Kvelden var det festmiddag,
auksjon og premieutdeling.
Stemningen også her var helt topp!
På søndagen var det utstilling på
Ransæter for noen av oss, i flott vær
også denne dagen.
Det som gjorde mest inntrykk
på meg denne helga, var måten vi
ble tatt i mot på. Helt fantastisk
velkomst av svenskene og et flott treff
på alle måter! Men hvor ble det av
nordmennene? Vi var noen få, men
det er plass til flere og jeg kan anbefale
det på det sterkeste. Reis også til
den svenske spesialen! Jeg kommer
garantert igjen !
Gerd Langenes

Svenska Lundehundsälskapets 40 års jubileumsutstilling

Giardia testing på hunder under spesialen på Sanngrund
Også i år testet vi så mange
lundehunder som mulig, under
Spesialen på Sanngrund i Juli. Vi
startet med et informasjonsmøte på
fredagen før Årsmøte.
Det ble tatt avføringsprøver over
tre dager i løpet av helga. Hele 75
hunder deltok og det er vi veldig
glade for. Frivillige egenandeler ble
samlet inn og vi fikk til sammen inn
4600 kr, dette er kjempeflott!
I disse dager kommer svarene
fra forsker Kristoffer Tysnes direkte

Inntrykk fra den offisielle
utstillingen og jubileumstreffet i
Munkfors, juli 2017

Takk for at så mange av dere er
så positive til dette prosjektet og
ser viktigheten av å lære mer om
Giardia på lundehund.

Undertegnede hadde fått
æren av å få dømme Svenska
Lundehundsälskapets (SLS) sin 40 års
jubileumsutstilling i Munkfors lørdag
29. juli 2017.
Det var imponerende mange
påmeldte hunder, til sammen 51
hunder. Det er alltid interessant
for en dommer å få dømme
spesialutstillinger. Spesielt for
meg denne gangen var at det var
jubileumsutstilling for lundehund i
Sverige.
Med meg i ringen hadde jeg to
dommerelever: Irene Donné fra Norge
og Christina Bjerstedt Ohlson fra
Sverige. Begge hadde stor interesse
for rasen og jeg håper og tror at begge
vil bli dyktige dommere for rasen i
fremtiden.
Med så mange påmeldte hunder
var kvaliteten naturlig nok noe
variabel. Gledelig var det at så mange
av hundene hadde godt utviklede
ekstra tær. Ett problem jeg tidligere
ikke har opplevd så mye av i rasen,
var at noen av hundene ikke bar halen

korrekt, men noe på siden. Halen hos
lundehund skal, om den bæres opp,
ha tuppen på midten av ryggen. En
hale som bæres på siden forringer
inntrykket av en ellers velbalansert
hund.
Mine vinnere var av høy kvalitet
og det er veldig gledelig å finne en
vinner av labbepokalen med tilnærmet
perfekte ekstra tær.
Om kvelden var vi samlet til
jubileumsmiddag. Jeg fikk anledning
til å fortelle litt om lundehundens
historie og om de legendariske
lundehundfolkene jeg har vært så
heldig å ha blitt kjent med gjennom
tidene.
På middagen var Mari-Louise
Ströberg-Frisk fra Kennel Hoberget
tilstede. Hun var den første som
importerte lundehund til Sverige. Hun
ble tildelt SLS sin hedersbevisning
for det arbeidet hun har gjort for
rasen i Sverige. For meg var det ekstra
hyggelig å møte henne igjen etter så
mange år.

På vegne av Norsk Lundehund
Klubb overrakte Alejandra Garcia en
gave, et flott bilde av Lundehunder på
Måstad.
En meget hyggelig middag og en
flott gjennomført jubileumsutstilling.
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TIL
OPPDRETTERE
DER UTE
Fra Klubbens valpeformidler
Elin D.W. Johannessen
(tekst og bilder)

SAMMEN

Dere oppdrettere der ute gjør en kjempegod jobb med å få valper og jeg takker så mye for samarbeidet
med flere av dere om å finne nye, gode hjem til valpene - en oppgave jeg er svært ydmyk ovenfor.

FOR FLERE LUNDEHUNDER

mange flotte hannhunder i nord som
fortjener sjansen til å brukt i avl.

REGIONALE SAMLINGER MED FOKUS PÅ AVL
for BÅDE hannhund- og tispeeiere

Det er alltid dere oppdrettere som
avgjør hvor valpene selges, bare så
ingen er i tvil om det.
Dersom du ønsker hjelp til å finne
hjem til dine valper ta gjerne kontakt
med meg når kull planlegges, paring
er skjedd og valper er født, med
opplysninger om hvilke hunder som
er paret, slik at formidlingen kan skje
best mulig. Opplys også gjerne om
eventuelle krav og ønsker du stiller til
det nye hjemmet. Da blir det lettere
for meg å finne egnede valpekjøpere.
Siden jeg tok over som valpeformidler har det vært rundt 70-100 stykker på ventelista til enhver tid. Dette
inkluderer også valpekjøpere fra andre
land. Det er nylig besluttet at jeg som
valpeformidler først og fremst skal
konsentrere meg om kjøpere i Norge,
deretter i utlandet og først og fremst i
land der det er tilgjengelige avlspartnere fra før av.
Min hovedoppgave som valpeformidler er å bidra til at valper plasseres
hensiktsmessig med tanke på videre
avl. Det kan være fristende å selge
valpen i nærområdet, men vi ser
allerede at det i noen fylker er vanskelig å finne egnende avlspartnere.
I disse fylkene har jeg et særlig fokus
fremover. Jeg har også en liten appell
om å vurdere å selge tisper til NordNorge. Vi har flere på lista i Nord
land og Troms som ønsker tisper og
generelt få tisper særlig i Finnmark
og Troms. Det er til gjengjeld veldig
16
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Vi har i sommer og høst hatt noen
kull i nord, der flere valper har blitt
solgt sørover for å sikre fremtidige
avlspartnere der. Jeg håper noen vil
“gjengjelde” denne tjenesten og selge
nordover. Vi har flinke fylkeskontakter, som kan vurdere å stille som
referanse for aktuelle valpekjøpere
dersom det er ønskelig.
Jeg vil også gjøre oppmerksom
på at en del valpekjøpere vegrer seg
for å reise langt, og særlig nordover
for å hente valp. Her ønsker jeg hjelp
fra dere oppdrettere til å fremsnakke
viktigheten av å spre hundene og
selv gå frem som gode eksempler. Jeg
trenger all hjelp jeg kan få.

Helt til sist vil jeg også si at det alltid vil være interesserte valpekjøpere
som kontakter dere oppdretterne
direkte, og det er fint om jeg som
valpeformidler kan få informasjon om
eventuelt salg, slik at ventelista kan
oppdateres. Dersom ønskelig kan jeg
også samtidig sjekke om det finnes
tilgjengelige avlspartnere i akkurat
denne valpekjøperes område/fylke.
Fortsett den gode jobben dere gjør!
Hilsen fra
Elin D. W. Johannessen
Valpeformidler
Tel.: 917 62 954
E-post: valpeformidler@lundehund.no

Vi vil fortsette å øke antallet lundehunder og ta vare på den lille genetiske variasjonen vi har. Da
må så mange hunder som mulig med i avl. Her er vi avhengige av at hver enkelt hundeeier deltar.
Avlsrådet vil i samarbeid med fylkeskontaktene arrangere en serie regionale samlinger med fokus
på avl på lundehund. Vi startet våren 2017 og vil fortsette utover året og videre inn i 2018.
Vi setter av en hel dag, slik at det blir god tid til å ta opp spørsmål og diskutere tema som måtte
komme opp. Tilbudet er gratis.
Program (kan bli endret):

Oppdrettersamlinger høsten 2017

09:30

Hva kreves av hannhund, tispe og
oppdretter?
- Formelt regelverk og planlegging
- Bruke databasen for å finne
mulige partnere
Paring

Til høsten vil det bli fire samlinger med fokus på lundehundavl!
• Lørdag 30. september – Bergen
• Lørdag 7. oktober – Hedemark/Oppland
• Søndag 8. oktober – Drammensområdet
• Lørdag 28. oktober – Trondheim

12:00

Lunsj

Klubben stiller med infomappe, drikke og brød/kjeks. Deltagerne tar
med pålegg til lunsjen.

13:00

Drektighet (kjennetegn, foring,
forberedelser
Fødsel (hva skjer normalt – hva
annet kanskje?
Oppfølging av valper og tispe
Registrering av kullet hos NKK
Salg av valper

16:00

Informasjon om sted og endelig program sendes til deltagerne etter
påmelding.

Påmelding til samlingene via lenke på k lubbens hjemmeside eller
ved sms til Sigrun Rytter: 
+47 974 76 608.
Ingen påmeldingsavgift

Slutt

Både hannhund- og tispeeiere, ferske og erfarne oppdrettere er velkommen.
Sammen lykkes vi best!

Nr. 3- 2017
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Alejandra Garcia
&
Tomas Kulberg

Hvor lenge har du/dere drevet
med lundehund?
- Vi fikk vår første lundehund i
mars 2012 og vår første kull fikk vi
i februar 2015 som da var på en valp
og det var Falinn Av Revehjerte som
vi beholdt selv. Vi har hatt 5 kull.
Ett kull på 1 valp to kull på 4 valper
og to kull på 2 valper.
Hvem var din/deres første lundehund?
- Vår første lundehund var Løvheims Trud. Litt over ett år senere
fikk vi Løvheims Ratatosk.
Hvilke hunder har du/dere nå?
- Nå har vi fem tisper. Løvheims
Ratatosk 7 år, Løvheims Trud 5 år
og Falinn Av Revehjerte 2.5 år. Ljomalinn Av Revehjerte som bor med
min mor og som vi eier sammen.
Løvheims Gersemi snart 1 år som
bor hos fôrvert i Asker.
Hvorfor begynte du/dere med
lundehundavl?
- For mange år siden leste jeg om
lundehunden, kan ikke huske hvor.
Jeg falt veldig for rasen men
på den tiden var ikke internett og

s osiale medier som i dag og hadde
da hørt at rasen var meget sjelden
og vanskelig å få tak i.
Mange år senere ble jeg kjent
med ei jente på hundekurs som etter
hvert kjøpte seg en lundehundvalp.
Da var det ingen tvil på at vi
skulle ha en. Så kom jeg i kontakt
med Gerd Haugen via venninnen
min.
Vi hadde da en blandingshund
og ønsket oss en hund til og vi fikk
kjøpe Løvheims Trud.
Jeg hadde så klart lovet opp
dretter at jeg skulle ha minst ett
kull på tispa, og det lå i korta fra
den dagen jeg bestemte meg for å
kjøpe lundehund. Det er en truet
rase og vi skulle bidra med å bevare
den.
I 2013 måtte vi avlive Minnie
vår blandingshund. I den forbindelsen fikk vi spørsmål om å overta
Løvheims Ratatosk, noe jeg takket
ja til uten å tvile og er evig takknemlig for å ha fått henne. Jo lenger
vi hadde hundene desto mer ble vi
fascinert og engasjert i rasen og
vi ville satse fullt ut. Disse to Løvheimtispene ble starten på Kennel
Revehjerte.

Jeg har også fått gode råd av
andre oppdrettere og venner fra
lundehundmiljøet .
Hvordan kom du/dere fram til
oppdretternavnet hvis du/dere
har det?
- Jeg ønsket ett navn uten noen
direkte tilknytting til rasen siden
man aldri vet om man en dag starter oppdrett av en annen rase i tillegg. Jeg har alltid vært glad i rev,
og i en hver lundehund kan man se
en liten smule av reven i dem. Så
med en liten touch av eventyr kom
jeg på navnet Revehjerte.
Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du/dere husker
spesielt?
- Tywin Av Revehjerte fikk vi et
spesielt bånd til, siden vi hadde ham
i flere måneder før han ble hentet og
flyttet til Tsjekkia.

Hva er det vanskeligste med oppdrett av lundehund slik du/dere
ser det?
- Startfasen var det vanskeligste, spesielt når du har to uerfarne
tisper. Vi måtte feile noen ganger
før det klaffet. Etter at tispene har
hatt sitt første kull synes jeg ting
har gått ganske greit. Det er noe
med å få tispa i gang.
Ting har blitt lettere etter at jeg
har lært å kjenne mine tisper. Man
kan ikke bare telle dager under
løpetiden, man må også se hvordan
tispa oppfører seg underveis. Vi er
heldige og bor i ett distrikt med
mange hannhunder, men selv her
har vi utfordring med hanner som
ikke kan pare så man må alltid ha
en reservehann.
Hva synes du/dere er bra med
norsk lundehund?
- En liten og trofast venn som
ikke stikker av på turer. Masse
personlighet i en liten kropp som
gjør det lett å ta med seg på ferie.
De tilpasser seg fint omgivelsene de
befinner seg i. De viser enorm glede
ovenfor sine eiere og familie, selv
etter en lite tur ut til postkassa er
gjensynsgleden enorm.
Har du/dere hatt samarbeid med
utenlandske oppdrettere?
- Ingen direkte samarbeid men
har solgt til en Kennel i Tsjekkia.
Har du/dere importert eller
eksportert noen lundehund?
- Solgt en hannhund til Kennel
Lonewolf i Tsjekkia.

Stiller du/dere hundene dine/
deres på utstilling? Hvis du/
dere g jør- hva synes du/dere om
resultatene de ga?
- Resultatene varierer mye.
Du kan gjøre det bra på den ene
dagen og helt motsatt andre dagen.
Løvheims Trud er C.I.B. Løvheims
Ratatosk DK N UCH. Falinn Av
Revehjerte NORDJV-15 NORD UCH
med championater i Norge, Sverige
og Danmanrk.
- Det varierer veldig mye på
kunnskapen som dommerne har
om rasen. Smak vil jo alltid bety
noe, men det er mange som ikke
kan rasestandarden og da er det
ikke gøy å stille. Skal man reise
langt må man ta det som en tur og
være forberedt på at det ikke går
som ønsket. En fin helg med godt
selskap veier opp for mange times
kjøring.

Er din/deres hund/hunder med
på andre aktiviteter?
- Luna ( Løvheims Trud ) trener
agility og er meget ivrig og trives
i banen. Falinn går på smeller noe
hun liker veldig godt. Vi har ikke
hatt så mange mulighet til å konkurrere, for det begrenser seg med
tid når man driver avl og mye av
tiden går til valpene.
Har du/dere noen tanker om
ditt/deres framtidige oppdrett
av lundehund?
- Vi planlegger to kull til i år. Så
har vi to unge tisper som skal i avl
etter hvert og da kommer det nye
utfordringer. I fremtiden ser jeg for
meg at vi beholder en tispe etter
Løvheims Trud som skal gå i avl og
bo hos oss. Det blir nok ikke å sette
flere tisper på for på en god stund
etter dette.

Fikk du/dere noen hjelp av andre
oppdrettere i starten?
- Jeg har fått veldig god hjelp,
støtte og oppmuntring av Gerd
Haugen. Takket være hennes støtte
har vi kommer dit vi er i dag og
ikke gitt opp når alt virket håpløst.
Gerd har alltid vært tilgjengelig når
jeg har trengt henne. Det var veldig
betryggende å vite at jeg kunne
r inge henne om så midt på natta
når vi ventet vår første kull.
18

Nr. 3 - 2017

Nr. 3- 2017

19

Lundehund-nytt

Lundehund-nytt

Lundehundmiljøet slår til:

Historien om Maxi & Tippi
Tekst og foto av Anneli Rosenberg,
(oversatt til norsk av Elin Mariboe)

Lundehund Klubb gikk inn og forskuterte pengene fram til pengene
fra spleiselaget kunne tas ut, slik at
Dog Ranch skulle få betalt og hundene bli revaksinert 17. juli, og de
21 dagene kunne begynne. I denne
tiden fikk hundene være på Dog
Ranch for at de ikke skulle komme
i kontakt med gatehunder, og for
at smittefaren skulle miniseres.
Innehaveren av Dog Ranch var veldig imøtekommende etter at første
betaling var mottatt, og villig til å
løse problemet med hundene på best
mulig måte, skaffe transportbur,
vannflasker - siden flyturen ble på ti
til tolv timer, informere om foring,
ta dem til veterinær for helsesjekk
og markkur innen avreise.

Maxi født i januar 2012 hos Unn
Opheim fra Norge og Eriksro My
Tippi Pippi født i oktober 2012 hos
Anneli Rosenberg fra Åland, flyttet
begge til Thor Utheim på Kypros.
Tanken var at de skulle ha et kull
sammen, men det skjedde aldri. I
stedet gikk det så galt at Thor ble
syk med kreft. 8. mai 2017 ble Maxi
og Tippi plassert på hundepensjonatet Dog Ranch i Limassol, trolig
det beste på hele Kypros. Thors bror
Jan Utheim kom til Kypros 17. mai i
år, og innså at Thor var alvorlig syk.
I slutten av mai ble Thor innlagt på
sykehus i Norge i følge Facebook,
og ble værende der til han døde 19.
juni.
Jeg (Anneli) tok kontakt med Jan
ca en måned seinere for å forhøre
meg om hvordan det hadde gått
med Maxi og Tippi, og fikk da vite
at de fortsatt var på Dog Ranch på
Kypros. Jeg fikk også vite at 528
euro var ubetalt og å sende hundene med Cargo til Norge ville koste
1600 euro i tillegg til nødvendige
kostnader til veterinær osv.
Jeg la ut hele historien på Facebookgruppen Norsk Lundehund,
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og Morten Sølsnes Strandmoe kom
raskt med forslag om innsamling.
Morten kalte innsamlingen et
spleiselag, og ingen kunne noen
sinne tro at det skulle gi slik respons som det gjorde. I løpet av 24
timer var vi oppe i den summen vi
hadde beregnet vi trengte for å få
hundene til Norden - 25-30.000,NOK. Og det stoppet ikke der. Pengene fortsatte å strømme inn, og 1.
august var beløpet oppe i 45.500,NOK.
Tove Funnemark var en av de
som sendte meg e-post og fortalte
at hun kunne ta til seg begge hundene, men ikke hadde mulighet til
å reise nedover og hente dem. Hun
kunne imidlertid stille opp med en
rett så anselig sum for å hjelpe. Jeg
fikk tillatelse av Jan til å ta kontakt
med Dog Ranch for å forhøre meg
om hva de var vaksinert mot rabies.
Det var de, men vaksinen var gått
ut og det krevdes en ny vaksinasjon og ventetid på 21 dager. Dog
Ranch var imidlertid ikke særlig
interessert i å tilby sine tjenester,
i og med at oppholdet fra 1. juni
til 14. juli ikke var betalt. Norsk

Overnatting på hotell med hund
på Kypros er ikke det e nkleste å få
tak i, da de fleste hotellene ikke tillater hund, men skam på dem som
gir seg, og jeg ba det ene hotellet
etter det andre om å anbefale et hotell, og til slutt var det et hotell der
eieren selv hadde hund som kunne
gi meg et forhåndsbetalt rom. Det
ville si at jeg ikke kunne få pengene
tilbake, og jeg måtte ringe opp hotellet på Kypros og betale med kredittkort på forhånd.
Thors bror Jan Utheim var veldig
takknemlig for all hjelp med å få
hundene ut fra Kypros. Han hadde
hatt dårlig samvittighet for dem,
og visste at de hadde vært på Dog
Ranch alt for lenge, men ikke visste
hvor han skulle henvende seg da
han ikke hadde mulighet til å betale
for å få hundene hjem derifra.

mot meg da jeg gikk ut av terminalen, tok det 18 timer. Dagen
etter ankomst kom Marios med
hundene. Han hadde strammet opp
halsbåndene slik at de ikke skulle
kunne vri seg utav for sikkerhets
skyld. Marios hadde god kunnskap om hunder, og hundene tydde
seg til han. Han fortalte hvor syk
Thor hadde vært og hvor mye han
hadde hatt Maxi og Tippi hos seg
på pensjonatet. De fleste gangene
hadde Thor ringt og bedt han om å
komme og hente hundene, så de var
stamgjester og vel vant med stellet.
Flere ganger hadde Thor vært veldig
dårlig og han hadde villet ringe
etter ambulanse, men Thor hadde
nektet og sagt at han bare trengte
å hvile litt. Marios var utrolig glad
for at det hadde ordnet seg for Maxi
og Tippi, og at de skulle få komme
tilbake til Norden. Til og med han
syntes det var viktig at de skulle få
være sammen i samme hjem. Det
han hadde notert seg med disse to
var at Tippi var den som var mer
forsiktig, og Maxi hennes store
trygghet. Han ble veldig glad da
han fikk vite at de skulle få reise i
samme bur tilbake, for han hadde
vært urolig for TIppi. Nå satt jeg

med to hunder
som overhodet
ikke kjente
meg, og jeg
var livredd for
å miste dem.
Båndene var
korte, og det
var ikke helt
det jeg var
vant til, så da
jeg kom opp
på hotellrommet byttet jeg
halsbånd og
kobbel til de
jeg hadde med
meg. Tippi krøp med en gang under
sengen og Maxi så mistenksomt på
meg. Ingen av dem ville ta direkte
kontakt. Jeg lot dem være og trengte meg ikke på, da jeg så redselen
i dem. Jeg bare satt der og snakket
rolig til dem. Plutselig kjenner jeg ei
nese i hånden mi - det var Maxi som
hadde våget seg fram for å undersøke meg. Jeg fikk klappe han og han
ble frivillig stående. Tippi lå fortsatt
under sengen og ga ikke mine til
å komme ut derifra. Jeg begynte å
plystre litt forsiktig der jeg satt på
sengen, og plutselig hører jeg hvordan Tippi begynner å krype fram.
Hun kommer fram og går direkte
bort til meg. Jeg fortsetter å plystre
og bøyer meg ned. Hun begynner
å slikke nesen min ivrig, akkurat
slik hun gjorde som valp, og jeg er
overbevist om at hun kjente igjen
plystringen og relaterte den til sin
tid som valp. Hun var tross alt fire
måneder da hun dro av gårde til
Kypros med Thor. Tårene rant nedover kinnene mine, jeg kunne ikke
tro at det var mulig, og plutselig satt
jeg med begge hundene i sengen og
gråt.

Siste uka før det var tid for å
reise kom siste faktura fra Dog
R anch. Den inkluderte flyturen,
veterinær og inkvarteringskostnadene, samt at han skulle komme og
levere hundene til hotellet som en
siste service.

Vi var blant de første som sjekket inn. Å reise med hund krever at
man er på flyplassen minst to timer
før avgang, og det trengtes. Jeg
kjente en tåre i øyekroken og følte
meg som en sviker da buret forsvant inn i hullet i veggen. Nå skulle jeg ikke se dem på flere timer, og
jeg var litt bekymret.

11. august opprant, og det var
tid for å fly av sted. Fra jeg startet
fredag morgen til jeg var i Larnaca
der en varme på +35 grader slo i

Vi kom litt sent til Arlanda, og å
hente bagasjen tok litt tid, men min
koffert var blant de første, så jeg
kom til mottaket for spesialbaga-

sje rett etter at buret med Maxi og
Tippi hadde ankommet, og fikk vite
av en vennlig mann at jeg skulle nå
gå via tollen og vise dem slik at de
fikk kontrollert dem.
Der sto en kvinnelig tollbetjent.
Hun var hyggelig og ba meg ta ut
hundene fordi hun ville sjekke chipnumrene deres og at alt var i orden.
Så var det bare å gå ut på svensk
jord. Da jeg var vel ute i terminalen
kom tårene for fullt. Maxi og Tippi
var reddet og oppe i Norden. Den
spenningen som rant ut av meg kan
ikke beskrives.
Tove og hennes datter hadde
kommet med bobil til Arlanda. Nå
skulle Maxi og Tippi få slippe buret
for evig og alltid. Mens vi sto på
parkeringen begynte det å regne.
Vi klemte hverandre og skiltes. Nå
visste jeg at Maxi og TIppi var i de
beste hender. Takk til alle lundehundelskere derute i den store verden
for deres hjelp, deres støtte og alt
engasjement, det finnes ikke noe
større enn noe man gjør sammen,
da flytter man fjell - kjærlighet til
dere alle!
Redaksjonen har bedt initiativ
taker til innsamlingensom nevnes
i teksten, Morten Strandmoe, opp
summere innsamlingsaksjonen
blandt lundehundfolket:
"Summen for det totale inn
samlede beløpet ble kr 45 557
fordelt på 112 innbetalinger. I gjennomsnitt ble det innbetalt noe over
kr 300 pr giver. Det er bare utrolig!
Etter at alle kjente kostnader for
Maxi og Tippi er betalt så står det
igjen kr 26 145 av det innsamlede
beløpet.
Som skrevet i innsamlings
aksjonen så doneres restbeløpet til
Norsk Lundehund Klubb, med henstilling om dette beløpet øremerkes
valpeformidler.
Jeg har skrevet til styret at
jeg ønsker at beløpet øremerkes
slik: Summen foreslås å brukes til
å dekke kostnader som klubben
evt. måtte få ved omplassering av
hunder, eller at klubben kan bidra
med ett beløp dersom den må bistå
ved omplasseringer.
Takker igjen alle for den store
givergleden. Hundene stortrives nå
i sitt nye hjem i Telemark."
Nr. 3- 2017
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Tone Svendsen som startet og dreiv
på alene i flere år. Hun holder kurs
slik at rekruteringen forhåpentligvis skal gjøre miljøet større. Hun
reiser også rundt å holde kurs. Det
trener nå mellom 5 og 10 ekvipasjer
her der de beste kvalifiserer til NM
og EM.

Weight Pull
- god trening for både
styrke og psyke
Tekst og bilder av Anita Andersen

Alle vet at lundehunden kan brukes til utrolig mange ting, den liker aktivitet og tilpasser
seg greit både til høy aktivitet, lange turer, all slags vær og til sofakroken når det er behovet
i flokken. Lundehunden er også representert i mange hundesporter og konkurerer i ulike
grener og klasser. Jeg vil fortelle litt om vår aktivitet WP som er forkortelse for weight pull,
altså trekking av vekt.
Weight pull i Norge utøves og
trenes igjennom Norwegian Weight
Pull Club (NWPC). Det er NWPC
som avholder alle konkurranser
som er sanksjonert igjennom European Weight Pull League (EWPL),
som også avgjør regelverket NWPC
forholder seg til. Formålet til NWPC
bygger på positivt hundehold, hvor
det legges vekt på samspill mellom
hund og eier.
Weight pull som en treningsform bygger på tillit mellom hund
og handler. Det er en teamsport

mellom hund og handler hvor mestring i form av vekttrekking gir
grunnlag for ikke bare fysisk, men
også psykisk trening. Weight pull er
en sport med skånsomme bevegelser under rolige og kontrollerte former, noe som gjør at sporten egner
seg for alle typer hunder i alle størrelser. Ved å kombinere det fysiske
arbeidet som hunden u
 tøver ved
trening, med det psykiske aspektet
av sporten, vil en oppleve at hunden
yter seg både mentalt og kroppsmessig. Dette gir både økt selvtillit
og i det lange løp økt muskelmasse

som gjør at hunden er mer rustet
mot både skader og sykdom.
Kilde: http://nwpc.no/nwpc/
hva_er_weight_pull.html
Jeg og Lille Laila 4 år (Fra oppdretter Gunn Blix Trøyte - Nodeland) ble invitert inn i sporten rett
etter årsskiftet 16/17. Vi har trent
med NWPC Haugalandet og en del
for oss selv, vi har hatt en kjempegøy og lærerik tid med å gjøre oss
kjent med sporten via kurs og trening. NWPC Haugalandet ledes av

Jeg må innrømme at jeg først
trodde dette kun var for store
naturlig muskuløse hunder. Ja, det
er mange naturlig sterke hunder
som konkurrerer WP, men faktisk
også minst like mange "usannsynlige" hunderaser/mixer som trener,
om man skal se det med litt forutinntatte briller.
Sannheten er at alle hundetyper
kan bli sterk målt med seg selv, slik
som alle hundetyper kan bli daff,
overvektig og understimulert uansett hva de er ment å gjøre fra naturens side. Hunder som blir brukt
til noe, som blir fysisk og psykisk
stimulert/utfordret og ikke minst
som får tilbringe aktiv tid med sin
eier er som regel lykkelige hunder.
Alle har utbytte av mestringsfølelse,
både hund og eier.
Lille Laila har gått gjennom en
vanskelig periode med ekstrem
angst etter at det over tid foregikk
sprengningsarbeider rett utfor
huset vi bor i. Hun har gått på medisiner for dette i lengre periode.
For oss to som flokk har denne treningsmetoden gitt mange positive
opplevelser både for oss to sammen
og sammen med andre hunder og
eiere.

Det som tiltaler meg personlig
med å drive med dette er at jeg vet
at Lille Laila har så utrolig stort
utbytte både fysisk og psykisk av
treningen. Hun lærer gradvis at
hun er sterkere og tøffere enn hun
kanskje trodde selv. Banetrenings-
situasjonen er også veldig gunstig
med tanke på at hver hund som
regel er alene i arbeid, med andre
hunder som oftest i ventemodus
vekk fra baneområdet. All trening
foregår i hundens eget tempo og det
arbeidet som utføres av hunden skal
foregå på hundens premisser. Det er
stort fokus på at hver hund som går
fra banen etter endt økt har lykkes.
De blir utfordret på vilje, styrke
og utholdenhet og som eier sørger
en for at hundens opplevelse av sin
innsats alltid er positiv og at hunden får avslutte sin jobb på sitt beste
mestingsnivå.
Miljøet rundt WP er tiltalende
og har hundens velferd i fokus. Som
i all aktivitet så kan det oppstå skader om en ikke tar hensyn til hundens forutsetninger eller hunden
mister gleden med det arbeidet den
skal gjøre.
Å trene wp er så mye mer enn å
bare trekke vekt også, allsidig trening er viktig.
En bør ha fokus på kondisjonstrening, riktig mat og ordinær lydighetstrening. Jeg har måttet gå i
meg sjøl å fokusere mer på kontakt
mellom meg og hunden og hvordan
kommunisere på en konstruktiv
måte. Lille Laila har fått litt mer
valp i seg og jeg kan se en gnist som
ikke har vært vanlig hos henne på

lenge, når kjettingen kommer fram,
eller når hjulene på sykkelen begynner å rulle.
Vi blir nok aldri å hevde oss
konkurransemessig, men vi lager
oss egne mål som vi kan strekke
oss etter. Lille Laila får også nyte
godt av ekstra potestell og har også
fått profesjonell massasje. Noe hun
fortjener og virkelig setter pris på.
En bør også selv massere og tøye de
ulike muskelgruppene etter harde
treningsøkter.
Jeg har vært så heldig å ha fått
kontakt med Hilde Andresen fra
Vittingfoss som har drevet aktivt
med hund i mange år, hun har bla
trent fram både Norgesmester og
Europamester i WP. Hun driver
også selverkstedet Minipina - skreddersydd hundeutstyr. Hun er representert med seler i store deler av
wp-miljøet i Norge, men syr både
dekken og annet seletøy og halsbånd /belter. Hilde sitter på mye
kunnskap om målrettet trening av
hund fra den er valp og forberedning mot konkurranse. Jeg har med
tillatelse fra henne fått lese og bruke av hennes materiale der hun har
tatt for seg wp.
Jeg har valgt å plukke fram hennes avsnitt om Kjettingtrekk som vi
trener ett par ganger i uken i tillegg
til banetrening med vogn, og som er
en del av styrketreningen i sporten.
Oppbygning med kjetting
trekk: Voksne som unge, følger mer
eller mindre samme oppbygning.
Har man en hund som ikke er vant
til å trekke, så må man være mer
forsiktig enn med en som trekker i

Her et bilde av 3 hunder med
premiert plassering på en konkurranse på vestlandet i vår.
Til venstre står Chico, en 6 år
gammel chihuahua. Her med en
vekt på 4,6 kg og et max trekk
på 320 kg og 1 plass. Eid av Remi
Andre Svendsen
I midten har vi Garm de Canario's
Astini Muscat "Joey" (5år) Eier er
Marte Sørå. Rasen er Dogo Canario. Han hadde tyngste trekk med
1900 kilo og 1 plass.
Til høyre står Glitter, en 3 år gammel chihuahua på 2,1 kg. Hun
trakk 46 kg og hadde en 3 plass.
Eid av Cathrine Wefald Andersen.
22
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god sele på tur f.eks. Store hunde
raser bør ha en lengre tilvenningsperiode enn små. Tilpass til den
individuelle hunden.
Jeg liker å ha på såpas tung kjetting at hunden kjenner at det blir
vekt i selen. For lett kjetting fører til
en ukonsentrert hund og en ustabil
sele. De første ukene går jeg alltid
kjempekort med nye hunder. 100
meter, 200 meter, 300 meter. Jeg
synes det er kjempeviktig med disse
korte øktene for å bygge opp det
mentale til å trekke er kjempegøy,
samt å forberede kroppengradvis
på et nytt arbeid. Etterhvert øker
man stille og rolig lengden på turen.
Vanlig lengde på kjettingtur er 3-4
km. Når man er oppe i den lengden
kan man også gradvis øke tyngden
på kjettingen til en vekt som er passe for din hund på det nivået den er.
Dette er også veldig individuelt. En
god tommelfingerregel er: kort tur,
tung kjetting, lang tur, lett kjetting.
Er det mye oppoverbakker så trenger man ikke fullt så tung kjetting
som når det bare er flatt.

Lillelunden
Kryssord 3-2017
Slik løser du kryssordet:
Fyll inn svaret på spørsmålene nedenfor i rutene. I de grå feltene vil det til slutt danne seg et ord.

1. Et dyr med lange ører, spretne bein og
brun pels som bor i norske skoger
2. Kranglefant
3. Kjøretøy som brukes mye på en gård
4. En type struts
5. Har vi i munnen
6. Ikke ja
7. En grønnsak som inneholder 97%
vann
8. Er til å ligge i
9. Kikker

9

7
8

6

Tekst Elin Mariboe

Bind ene enden av tauet i karabinkroken, la tauet ha en lengde på
ca. 1 meter før kjettingen bindes på.
Tauet er for at selen ikke skal tynges
ned i bakken og på denne måten
legge press på rygg og skuldre. Jo
større hund, jo lengre tau trengs og
omvendt.
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Hundepatruljen tar ferie - del 3

Hvordan lage en kjetting til
trekk:
Du trenger: karabinkrok, tau,
kjetting i forskjellige størrelser.
Dette fås kjøpt på Biltema f.eks.
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Vil du være med i trekningen av en liten premie, send inn svaret til redaksjon@lundehund.no innen
1. November 2017. Voksne kan også sende inn på egne eller andres barn eller barnebarn.
Løsningen på kryssordet i forrige nummer var: LUNDEHUND. Ingen sendte inn svar denne gangen,
og vi har derfor ingen vinner.

Hvorfor kjettingtrekk:
Kjettingtrekk foregår så kontrollert og rolig at risken for skader er
svært liten. Gjennom å belaste skrittet til hunden vil treningen være
forebyggende for skader i andre
aktiviteter, da også de små muskelgruppene i hunden blir bygget opp.
Kjettingtrekk gir en gjennomsterk
hund på en veldig risikofri måte.

Riktig utstyr til kjettingtrekk
og weight pulling:
For å frigjøre ryggen når hunden
trekker noe som ligger på bakken
eller som har et lavt trekkpunkt,
så benyttes en pinnesele. Det er to
løsninger på sele. En weight pull
sele er en pinnesele godkjent i konkurranse. Den er er hel uten løse
ledd og skreddersydd til hunden for
best mulig passform. En kombinert-

2

1

løsning består av en langsele med
en pinnedel som kan tas av og på.
På denne måten kan selen benyttes
til mange formål, ikke bare kjettingtrekk og WP. Den kombinerte
løsningen er kun for trening, ikke
til konkurranser innenfor WP.

Kilde: Hilde Andresen selemaker
minipina skreddersydd hundeutstyr.

Jeg og Lille Laila håper du har
blitt nysgjærrig på aktiviteten.

To politimenn og Tom går
etter Rolf og Roya som leder
an inn mellom containerne på
havneområdet i Midtimellom.
Roya har ørene på stilk; det er
ett eller annet hun hører som
ikke mennene klarer å oppfatte.
Roya stopper opp og lytter. Hun
snur flere ganger på hodet, men
så klynker hun på nytt og setter
kursen til venstre for der de var.
Hun sporer ikke, men det er helt
klart at hun hører noe. Politimennene, Tom og Rolf prøver
å gå musestille, men dessverre
klarer den ene politimannen å
sparke til en stein som ender i
en containervegg og lager en
klinkelyd. Det som nå skjer overrasker alle, til og med Roya. Fra
containeren setter flere hunder
i gang med å gjø. Roya rygger
en meter bakover og reiser bust.
Så høres det et smell inne fra

containeren, og hundene slutter
brått å bjeffe.
"Vi må ha forsterkninger",
sier den ene politimannen, "vi
har tydeligvis funnet skjulestedet deres." Men før de rekker
tilbake til politibilen, kommer
en stor varebil i full fart rundt et
hjørne med kurs rett mot dem.
Rolf soper Roya opp i armene
sine og løper til den ene siden,
Tom og politimennene kaster
seg til den andre siden, men Tom
er ikke rask nok, og varebilen
treffer han så vidt i siden. Tom
snurrer rundt, og til alles forbauselse tar han tak i dørhåndtaket
på bilen og henger etter. Bilen
bråbremser og prøver å rygge,
men Tom har fått et godt tak i
dørhåndtaket, og døra går opp.
Nå har de to politimennene
våknet også – de hiver seg mot

mannen som sitter på passasjersetet og drar han ut av bilen.
Sjåføren kaster seg ut på den
andre siden av bilen og begynner
å løpe utover kaia. Rolf og Roya
ser dette, og legger på sprang etter han. De har nesten nådd han
igjen, da døra til en av bodene
som står på kaia åpnes og mannen de forfølger stuper inn og
smeller den igjen etter seg. Roya
gjør kraftig og skraper på døra.
Innefra hører de at hun får svar
– to lundehundstemmer gir klar
beskjed om at de ikke vil la seg
fange en gang til. De kan høre
at det blir et skikkelig basketak:
AU! KNURR! GLEFS! NEI! VOFF!
Rolf rister i døren, men den lar
seg ikke åpne ….
Fortsettelse i neste
Lundehund-nytt
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Leserinnlegg:
KOMMENTAR TIL DISKUSSJONSMØTET
SØNDAG
(Klubbens "ordet fritt"-møte på årets spesialutstilling)

Spørsmål innsendt av Stein Erik Greter.
Svar fra Krysningsgruppa og Professor Peer Berg, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet - NMBU (kursiv skrift).
Til møtet hadde jeg endel spørsmål som ifølge to genetikere (1x USA, 1x Tyskland) uten videre kunne besvares,
hvis opplegget var seriøst! Da alle spørsmålene ble avvist
har jeg min tvil om seriøsiteten til hele opplegget av
krysningsforsøket!
Et par av spørsmålene var slike at man kunne greie seg
med ca.-verdier. Spørsmålene 1, 2, 3 og 7 ble stilt på møtet.
Jeg er av den oppfatning at svarene ville hatt en viss intetresse også for andre Lundehundeiere.
1.

2.

3.

Hvor mye vil den genetiske variasjonen hos
Lundehunden i Norge ca. øke etter 8 generasjoner
blandingshunder (600 renrasede, 100 krysningshunder)?
Svar:
Dette avhenger av hvor mange hunder som brukes
av de tre krysningsraser, og ikke minst av hvordan
det selekteres i etterfølgende generasjoner. Om man
tar utgangspunkt i analyser av stamtavler (Kettunen
et al. 2017), da vil den genetiske variasjon økes med
maksimalt 70% (under antagelse av at den variasjon
som introduseres forvaltes optimalt. Om man ser på
genomiske data (Strønen et al. 2017) er det mulig
å få en enda større økning avhengig av slektskapet
mellom de hundene som introduseres. Men, siden
det ikke brukes genomisk informasjon i utvelgelsen
av krysningshundene og i bruken av dem etterpå er
dette vel optimistisk.
Hvor mange % fremmed rase finnes i 8. generasjon blandingshund?
Svar:
I 8. generasjon (krysning og etterfølgende tilbakekryssing til lundehund vil det forventes at 0.58=0.4%
av genomet stammer fra krysningsrasen. Dette er en
forventing og kan påvirkes av blant annet seleksjon.
Hvilken genetisk forskjell kan det bli mellom Lundehund-Islandsk hund og Lundehund-Buhund?
Svar:
Den genetiske variasjonen mellom avkom i de tre
ulike krysningslinjene vil variere avhengig av hva
hundene får med seg fra hver av sine foreldre og hvilken generasjon det handler om.
Ved å krysse lundehund med tre ulike raser får vi
større variasjon i de genene vi importerer enn ved å
bare bruke en rase. I tillegg minimerer vi risikoen for
at et uønsket gen fra en rase får stor utbredelse, for
eksempel langhår fra islandsk fårehund og tett krøllet
hale fra buhund. For øvrig kan det vise seg at de tre
rasene ikke er like egnet. Resultatene vil derfor bli
vurdert underveis.

4.
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Er det på forhånd tatt genetiske prøver av alle
hundene i prosjektet og hvis ja, er disse blitt konservativ bearbeidet og kommet i en biobank slik at
en på et senere kan finne ut hvor eventuellt noe er
gått galt?
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Svar:
Krysningshundene og deres avkom blir genetisk kartlagt og resultatene lagret for fremtiden.
5.

6.

7.

8.

9.

Lundehundtreff i Hedmark/Oppland

Så vidt jeg vet fra genetikken kan man ikke på
forhånd hvilke gener som utveksles, dvs. det kan
være at vi får inn «dårlige» gener, som først viser
seg i et senere ledd. Da man da har fått så mange
«krysningshunder», hva er da planen med den
grenen?
Svar:
Hver prosjekthund vil bli vurdert på individnivå.
Skulle det fremkomme uheldige, alvorlige problemer
knyttet til helse, mentalitet eller eksteriør, må eventuelle tiltak når det gjelder avl vurderes avhengig av
problemets karakter og arvbarhet.
På Måstad ble hundene parret ukontrolert. Det
fører uvillkårlig til at matadorhannene hadde de
fleste parringene à En viss innavl, som ikke ser ut
til å ha hatt noen negativ virkning på rasen.
Svar:
Dagens lundehunder stammer fra fem individ fra
Måstad. Disse var som du antyder nært beslektet. Ca
76% av dagens arvemateriale stammer fra to av disse
hundene (Kettunen et al. 2017). Den genetiske variasjonen i vår rase er på ca 14%, hvilket er ekstremt
lavt. Dette medfører at vi ikke kan avle oss ut av rasens utfordringer uten å ta inn nytt genetisk materiale. En høy innavlsgrad vil i alle populasjoner føre til
problemer i forhold til bla fertilitet og helse.
Veterinærhøyskolen i Hannover skapte for et par
år siden rasen ELO. Da dette kan sammenliknes
med arbeidet til krysningsgruppa vil det være fint
å vite innavlsgraden og den genetiske variasjonen
for denne rasen?
Svar:
«Rasen» ELO er et resultat av et prosjekt startet i
1987, der formålet var å skape en ny rase egnet for
familiehold. Til forskjell fra ELO prosjektet er ikke
målet å vårt prosjekt å etablere en ny rase, men å
bevar den vi har for fremtiden. Ikke desto mindre er
det interessant å studere andres erfaringer, fra dette
og andre krysningsprosjekt, kromfohrländer og saarloos wolfhound.
Kan ikke den påståtte lave fertiliteten komme fra
Måstad hvor Lundehunden hadde en begrenset
tilgang på mat?
Svar:
Forholdene på Måstad har bare innflytelse på dagens
situasjon i den grad det har påvirket de genetiske
og epigenetiske forhold i rasen. Liten tilgang på mat
kunne like gjerne føre til at det bare var de mest
fruktbare hundene som klarte å få avkom. Uansett,
vi må forholde oss til dagens situasjon. Redusert fertilitet inkluderer flere forhold som sædkvalitet, paringsevne, godt uttrykket løpetid i tillegg til små kull.

10. Da senere «Lundehundblandingen» skal parres vil
en her også få en viss seleksjon. Dette vil føre til
en viss variabilitetsreduksjon.
Svar:
Ja, det er korrekt. Derfor vil det være avgjørende at
man også i fremtiden avler bredt og inkluderer så
mange ulike individ som mulig i forskjellig kombinasjoner – slik vi gjør i dag.

Prøysenstua i Ringsaker har blitt vårt treffpunkt her
i distriktet. Det er en veldig ideell plass for å ha treff.
Det er fint turområde og vi bruker å gå en passe lang
runde med hundene.

I juni inviterte Belinda til sommertreff hjemme hos
dem. Med grilling og hundeaktiviteter i hagen.
Hilsen Ida Skarkerud

Vi går på en skogsvei hvor hundene kan få gå løse
den tida på året det er lov. Etter vi har gått tur, går vi inn
på Kafè Julie, som kafeen i det nye Prøysenhuset heter,
en koselig kafe med veldig god mat og kaker - og rett
som det er, er det underholdning med visesang med Alf
Prøysens viser. Vi har det veldig koselig på disse treffene.
Det er flest folk fra Mjøsområdet som kommer på
treffene våre, men vi har også noen som bor litt lengre
unna som kommer på treffene jevnlig, og det er veldig
koselig.

Lundehundtreff i Rogaland - Talgje-treffet

Talgje- treffet søndag 3. september i strålende sol,
en av de få søndagene i hele sommer/høst uten regn!
Som vanlig kom en god flokk både to - og firbeinte
til gårds hos Kristoffer i løpet av formiddagen, og det
kunne igjen høres ekte lundehundbjeffing på øya! Den
siste lundehunden hos Kristoffer døde i 2016 mett av
dage, godt og vel 15 år gammel, og foreløpig er ingen ny
kommet til Talgje.
Noen nye, noen venter på valp, og noen har "alltid"
hatt lundehund, var til stede på treff. Samt et par gjester av annen rase. Et par nye lundehundeiere hadde tatt

turen helt fra Farsund med flere timers kjøring!
Dagen gikk fort ( i godt selskap) med først en tur i
flotte omgivelser, så ble det grilling og etterhvert litt
"konkurranse" i hesteskokasting, og noen runder med
agility som de fleste hundene syns er veldig moro!
Noen lokale ikke-lundehunder kom innom for å kikke,
og det ble selvfølgelig kommentert ganske høylytt fra
"indre bane"!
Så lader vi opp til neste års treff!
Hilsen Liv Skjervik
Nr. 3- 2017
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Felles Lundehund-treff for Troms og Finnmark

Nytt fra avd Trøndelag

Helga 30. juni – 2. juli ble det arrangert felles Lundehund-treff for Finnmark og Troms på vakre
Magerøya i Nordkapp kommune.
Magerøya bydde på godt vær, flotte omgivelser og severdigheter, og et terreng og landskap som er som ment for
lundehunder. Vi var så heldige å ha med oss lokalkjente
på treffet, som hjalp til med å finne frem til fine turmål
og holdt en rød tråd gjennom hele helga. Tusen takk for
gjestfriheta Margrethe og Tommy Dreyer, Kjersti Skavhaug og Stål Arnljot Abrahamsen!
Vi var totalt 18 lundiser, 25 voksne og 8 barn på treffet.
Flere hadde kjørt opp mot 70 mil (én vei) for å delta. Vi
nordlendinger er ikke redde for avstander, særlig ikke
når det gjelder våre kjære hunder. Leder i klubben,
Merete tok likeså godt turen lengst mot nord, før hun
startet sørover til spesialen på Sanngrund. Imponerende
var det også at treffets yngste deltager var bare 2 mnd
gammel.

Etter endt shopping tok vi turen til Lagneset. En liten
times fottur fra Gjessvær med utsikt ut mot det store
havet. Vi grillet og koste oss i grader opp mot 20 c og
steikende sol.
På Søndag tok vi en formiddagstur til Skipsfjord der vi
fikk låne turlagets grillhytte. Denne dagen kunne vi også
28
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Aktiviteter i høst:

Vi håper dere har hatt en trivelig sommer med hundene deres, og at dere har hatt mange flotte turer i all
slags sommervær.

Oppdrettersamling i Trondheim - SAMMEN FOR
FLERE LUNDEHUNDER

Siden forrige nummer av bladet har trønderske lundehunder og deres eiere deltatt på flere treff.
Lørdag 20. mai inviterte avdelingen til treff på
Munkeby Herberge utenfor Levanger. Der møtte 9 tobeinte og 7 hunder opp.

Fredagen kom folk til litt forskjellige tider, men de fleste
av oss tok turen til Kirkeporten i Skarsvåg, hvor man
kan se Nordkapp og midnattsola gjennom porten. I
Skarsvåg bodde vi på en trivelig camping, som tok godt
imot oss og våre glade og snakkesalige lundehunder.
Lørdagen hadde vi forhåndsbestilt båttur til Gjesværstappan for å se lundefugl. Båtturen innfridde og bød på
lundefugl svevende i en sverm over hodet på oss og på
jakt etter fisk rett rundt båten. Vi så også annen sjøfugl
og havørn. Med på turen var 4 av hundene, noe som var
litt ekstra stas. Etter turen ble det souvenir-shopping,
og vi med lundehund er kjent for å hamstre alt som har
med lundefugl å gjøre, så det ble både plysjfugler, kopper og t-skjorter m.m.

Hei alle Lundehundentusiaster i Trøndelag!

Herlig tur, avdelingen dekket lunsj og vi hadde felles
middag før hjemreise.
Det var også aktiviteter for barn og hund.
En del trønderhunder var på Lundehundspesialen i
Sanngrund, der flere gjorde det stort på utstillingen. En
flott helg med festmiddag og utdeling av premier, samt
å få treffe så mange flotte lundehunder med eiere fra inn
og utland.
nyte i et utrolig fint vær. Vi arrangerte natursti for de
minste og endte treffet med et lunderace.
Vi takker så mye for turen og håper på flere felles treff
fremover!
Hilsen
Janne-Grethe Konst Strøm, fylkeskontakt Troms
Elin D. W. Johannessen, fylkeskontakt Finnmark
Bilder: Nina Schneider

Svenske Lundehundsällskapet hadde 40 års jubileum i Munkfors i juli, der også noen få trønderhunder
var med å feiret sammen med de. En flott helg med div
aktiviteter på fredag og med utstilling og påfølgende
festmiddag lørdag. Og når vi først var dratt til Sverige,
så ble det også deltakelse på utstillingen på Ransäter på
søndag.
Vi i avdelingen arrangerer også i år treff på Kvam etter utstillingen på Steinkjer 2.september. Det vil komme
referat i LHN nr 4.

Lørdag 28. oktober (påmeldingsfrist 8. oktober).
Se egen annonse i LHN. Ingen påmeldingsavgift!
Påmelding til samlingene i påmeldingsskjemaet eller ved
sms til Sigrun Rytter: +47 974 76 608.
Både hannhund- og tispeeiere, ferske og erfarne
oppdrettere er velkommen.
4. desember JULELUNSJ på Øye Grendehus!
Merk av datoene i kalenderen! Mer informasjon vil
bli sendt ut i forkant og kunngjort på vår facebookside
og gruppe.
Avdelingen har både en egen side og en gruppe
på facebook. Siden er en informasjonskanal der avdelingsstyret legger ut informasjon om ulike aktiviteter.
Gruppen er til for at dere medlemmer kan dele bilder,
skryte av hundene sine og invitere til turer, treff og
aktiviteter på eget initiativ. Ta gjerne en titt på begge
steder!
Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig flott høst, nyt
den sammen med deres to og firbeinte!
På vegne av styret for NLK, Avd Trøndelag,
Hilde Birgitte L. Berg
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Valpeformidling i NLK
Norsk Lundehund Klubb har
en egen valpeformidler som har
ansvar for å bidra til kontakt
mellom interesserte valpekjøpere og oppdrettere, og bidra til at
den genetiske variasjonen hos
lundehund spres i det ganske
land.
Valpeformidler har en viss
oversikt over hvor det er ledige
valper, samt at valpeformidler
holder en oversikt/venteliste
over de som ønsker seg lundehundvalp.

Ta gjerne kontakt med klubbens
valpeformidler for mer informasjon:

The Norwegian Lundehund Database
collects and maintains all information on
Puffindogs worldwide

Elin D. W. Johannessen
Breilia 9, 9600 Hammerfest
Tel.: 917 62 954
E-post: valpeformidler@lundehund.no

To keep the information updated on dogs
live 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.

Valpeformidler har best oversikt over valper og valpekjøpere
i Norge, men bidrar også til å
opprette kontakt med valpe
kjøpere og oppdrettere i utlandet.

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://lundehunddatabase.
no/nlk/. To be granted access, please
contact Mr. Marc Daverdin at the eMailaddress indicated above.

Valpeformidler kan også hjelpe
til med omplassering av lundehunder

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
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

NLK avdelinger
Avdeling Nordland

Styreleder

Styreleder

Ellen Brattbakk, Mosjøen, tel: 481 13 236
e-post: ebrattbakk@hotmail.com

Styremedlemmer

Eirik Anders Olsen, Straumsjøen, tel: 974 23 074
Berit Martiniussen, Vestbygd, tel: 480 05 656
Beate Leirfall Danielsen, Bøstad, tel: 900 40 676

Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12, 7071
Trondheim, tel: 72 55 57 85/911 09 116,
e-post: hanna.gautun@ntnu.no

Varamedlemmer
Revisor
Vararevisor
Valgkomite
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Siri Monkan
Trond Åge Seem

Varamedlemmer

Hilde Birgitte Nilsen
Per-Kurt Danielsen

Valgkomité

Elin Isaksen (leder)
Lisbeth Annie Endresen
Karen Elise Dahlmo

Kasserer

Tove Bastesen

Mari Østgaard
Marc Daverdin
Unni Hofstad (leder)
Rita Daverdin
May Elisabeth Lernæs Selbekk

NLK fylkeskontakter

Valpeformidler
Elin D.W. Johannessen, Breilia 9,
9600 Hammerfest, tel: 917 62 954,
e-post: valpeformidler@lundehund.no

Arbeidsgruppe foring
Karen Elise Dahlmo og Ellen Brattbakk
tel: 900 51 420
e-post: ked@dahlmo.no

Finnmark
Elin D. W. Johannessen, Breilia 9,
9600 Hammerfest, tel: 917 62 954
e-post: elin_dwj@yahoo.no

Avlsrådet
e-post: avlsraadet@lundehund.no

Arbeidsgruppe bruksegenskaper og atferd
Solveig B. Steinnes
Elin D.W. Johannessen
Sigrunn Rytter

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

Christen Lang , leder,
tel: 909 81 295, e-post: chr-lan@online.no
Hanna Gautun, tel: 911 09 116,
e-post: hanna.gautun@ntnu.no

Sigrun Rytter, tel: 974 76 608
e-post: srytt@online.no

Arbeidsgruppe Giardia
Gerd Langenes
Alejandra Garcia
Rita H. Daverdin
Torbjørg Lille Wagtskjold
e-post: giardia@lundehund.no

Torbjørg Lille Wagtskjold,
tel: 909 74 408, e-post: lille@wagtskjold.net

Utsendinger til NKKs representatskapsmøte: Styret oppnevner to delegater

Bård Andersen, tel: 480 30 585
e-post: bard.andersen@gmail.com

Krysningsgruppa
e-post: krysningsgruppa@lundehund.no
Avlsrådet
Valgkomite (oppnevnt av årsmøtet)
Trygve V. Widding, Innlandsvegen 103,
9020 Tromsdalen. tel: 915 64 204,
e-post: trywidd@online.no
Rita Hartvigsen Daverdin, Hyllanvn. 2,
7517 Hell. tel: 922 36 662,
e-post: ritadaverdin@yahoo.no
Elin D.W. Johannessen, Breilia 9,
9600 Hammerfest, tel: 917 62 954
e-post: elin_dwj@yahoo.no
Varamedlem:
Morten Strandmoe, Helgerødveien 234,
3233 Sandefjord, tel: 404 13 634
e-post: strandmo@online.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
Redaksjonen for klubbens hjemmeside

Avdeling Trøndelag

Styremedlemmer Hilde Birgitte Berg
Gunn Tove Ormset
Jann-Magnar Fiskvik
Claudia Melis

NLK komitéer og utvalg

NLK Database

Ansvarlig for Årets Utstillingshund
Hilde Birgitte L. Berg
Kari Gording
e-post: utstillingshund@lundehund.no
Ansvarlig for Årets Aktivitetshund
Elin D.W. Johannessen
Irene Stølan
e-post: aktivitetshund@lundehund.no
Klipparkiv, lundehund i media
Anne Lise Torsteinsen, Brenneveien 67,
1339 Vøyenenga. tel: 67 13 32 49,
e-post: r-tors@online.no

Hundekartoteket /NLK Database
Torbjørg Lille Wagtskjold
Marc Daverdin
Spørsmål, kommentarer og forslag:
e-post: database@lundehund.no
Medlemskartoteket: 		
Jon Wagtskjold, Tel 908 61 265
e-post: medlem@lundehund.no
Klubbens medlemsblad, Lundehund-nytt
e-post: redaksjon@lundehund.no
Elin Mariboe
Dagrunn Mæhlen
Solveig Bjørkenes Steinnes
Jon Wagtskjold
Klubbens hjemmeside,
www.lundehund.no
e-post: hjemmeside@lundehund.no
Ragna Fossen, redaktør
Berit Fanneløb Martinussen
Trine Thoresen

Nordland
NLK avd. Nordland v/styret,
tel: 481 13 236
e-post: ebrattbakk@hotmail.com
Nord-Trøndelag
Unni Hofstad, Nermølnveien 10,
7900 Rørvik, tel:74 39 38 61 / 952 17 957,
e-post: unni@hofstad.cc
Sør-Trøndelag
Avd. Trøndelag v/styret,
tel: 73 83 70 28 / 911 09 116
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
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
Aust- og Vest-Agder
Gerd Langenes, Eiketjønnveien 22,
4640 Søgne, tel: 909 05 070,
e-post: gerd.langenes@gmail.com
Buskerud / Vestfold / Telemark
Gerd Haugen, Midtre Burevei 20,
3475 Storsand, tel: 32 79 15 70
e-post: ger-ha@online.no
Hedmark
Belinda Andersen, Hulbergveien 51,
2350 Nes på Hedmarken, tel: 404 58 648
e-post: belian@online.no
Oppland
Gro W. Viken, Humlevegen 20,
2216 Roverud, tel: 905 85 277,
e-post: groviken@online.no
Oslo
Ragna Fossen, Tyslevveien 4,
1163 Oslo, tel: 934 12 856
e-post: ragna.fossen@gmail.com
Akershus
Alejandra Garcia, Store Landfall øvre 6B
3025 Drammen, tel: 413 29 367
e-post: snuppela@gmail.com
Østfold
Irene Zakariassen, Vardeveien 36,
1659 Torp, tel 476 50 74
e-post: irza@outlook.com
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Lundehund-nytt

Returadresse:
Jon Wagtskjold
Lyshovden 128, 5148 Fyllingsdalen

Lundehundtreff:

Lundkommarhelga 2018
13. – 15. april 2018

Lovund er ei lita øy
langt ut i havet i Lurøy
kommune på Helgeland
i Nordland

På grunn av begrenset overnattingskapasitet og stor etterspørsel er
det viktig at dere allerede nå setter av helga 13. – 15 april 2018.
Hver enkelt må avtale med Lovund Rorbuhotell og si fra at dere er en
del av Lundehundtreffet, så skulle vi få et eget tilbud på pris.

Dit kommer tusenvis av
lundefugl inn på våren
for å finne sin reirplass i
Lundeura.

Det er mulighet for å parkere bobiler og campingvogner og benytte
sanitæranlegget ved hotellet. Strøm er ikke tilgjengelig. Man kan også
bestille overnatting på Airbnb. I tillegg må dere gi tilbakemelding til
oss (Ellen tel/sms 481 13 236 eller Karen Elise tel/sms 900 51 420).

Der ble lundehunden i
tidligere tider brukt til
lundefuglfangst og den var et
viktig tilskudd til muligheten
for å leve godt for fiskerbøndene.

Mer info se www.lovund.no. Mer informasjon kommer i Lundehund-nytt og på facebooksida til lunde-hundeiere i Nordland.

Det som i tillegg er fantastisk
er at lundefuglene kommer
til et fast tidspunkt hver
vår – nemlig 14. april utpå
kvelden …
Etter gammel tradisjon er
14. april første sommerdag.
Da kan primstaven snus til
sommersida og vi kan se
fram mot lange, lyse netter
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Sees vi på Lovund til neste år?
Med hilsen Ellen Brattbakk og Karen Elise Dahlmo
Norsk lundehund klubb, avdeling Nordland

Det har blitt en tradisjon at folket på Lovund
med Lovund Rorbuhotell og Kystkultursenteret i
spissen fyller dagene rundt Lundkommardagen
med arrangement som konserter, utstillinger, vandringer, fester, god mat, ny kunnskap, og sosialt
samvær.

Dette tenker vi at dere lundehundeiere som
er interessert kan få være med på.
Bilder fra Lovund: Elin Strand og Magnus Enger

