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GOD JUL og GODT år 2018 ønskes 2- og
4-beinte av STORM-Tyrasønn f. 21/7-06 og
LINJA f. 9/7-04 samt deres eiere på Brandval og
Roverud.
Foto: Turid Johansen

Kennel Lundestugu
Gro W. Viken, mob. 905 85 277
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Forsidebildet dene gangen er av Falk og
Wilma - Vingheias Vanja på vandringsturtur
inn til DNT-hytta Stordalsstua i
grensetraktene i Sør-Troms nå i høst. Eiere
Anita Sebulonsen og Finn Halvar Markussen
forteller at de har to flotte, hengivne og
turglade lundehunder som sjarmerer over alt
hvor de ferdes.

Redaksjonen ønsker alle lesere
en riktig God Jul og et Godt Nytt år!

Nr. 4- 2017
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Styret i NLK er hele tiden på jakt
etter fine ting til vår «lille butikk»
Lundebua.

Fra
klubbens
leder

På radioen strømmer nydelig
julemusikk ut i stua mi. Ute har
mørketida senket seg her nord.
Sola har forlatt oss og kommer ikke
tilbake før 21 januar. Men heldigvis
har vi nok av refleksvester for både
to og firbeinte.
Ett år er på hell og årene går
bare fortere og fortere. Hundene
våre blir eldre og kanskje vi
og. Men lundehund klubben
består og endelig er vi ett steg
nærmere, å komme på museum.
Nordlandsmuseumet og Arkiv i
Nordland er så klar for å hjelpe
oss, med all vår historie, at vi øyner
et håp om å få gjennomført dette.
Dette kan du lese mer om lengre bak
i bladet. Vi går spennende tider i
møte. Følg med, følg med.
Marc Daverdin jobber jevnt og
trutt med å utvikle databasen.
Nå har han på eget initiativ lagt
inn alle vandringspremiene til
klubben og linket dem opp til alle
hunder som har vunnet noen av
disse, opp gjennom årene. Han
har nå planer om å legge inn alle
Årets utstillingshund og Årets
aktivitetshund. Jeg håper dere har
fått øynene opp for denne fantastiske
databasen vi har. Og ved å registrere
dere med eget passord, kan dere
være med å gjøre den enda bedre.
Dessverre ser det ut til å bli et
dårlig valpeår. Men det er vel
ofte slik etter et fantastisk fjordår.
Avlsrådet har i allefall gjort hva de
kan for å veilede oss nybegynnere
og erfarne oppdrettere med flere
oppdretterseminarer i hele vårt
landstrakte land. Så får tiden vise om
det blir valpebom snart. I allefall er
det nok av interesserte og gode hjem

Denne gangen har vi tenkt litt stort
og eksklusivt, da vi er så heldig å
ha en i styret som også har en fot
innenfor Magnor Glassverk as. Han
har gitt noen ideer til sin grafiker
og her ser dere ferdig produkt.
Motivene på "våre" Cap Classique
vinglass er tegnet av Magnor
Glassverks egen grafiker med
inspirasjon og ideer fra bilder av
Norsk Lundehund. Og glassene
passer like godt til rødvin som til
hvitvin!

der ute, som venter med lengsel
og håp om en liten lundehundvalp
snart.
15 mai skrev jeg en status på
klubbens Facebook side om en
hyggelig tlf fra Avinor, som ville gi
klubben 15 000 kr for eggsankingsjobben noen av hundene våre gjør
på flyplassene i Tromsø og Sola.
Pengene er kommet på konto men
det artigste er at denne statusen har
blitt delt 36 ganger og hele 26 420
har sett denne statusen. Det er bare
helt utrulig og litt skremmende,
for det viser bare hvor mange som
kan se det man skriver. Enda en
god grunn til at man bør tenke seg
godt om før man tar penna fatt
på sosiale medier. Men veldig bra
markedsføring for den lille rasen vår
og den jobben den kan brukes til i
samfunnet.
Dessverre ble det ingen hedersutmerkelser fra NKK til noen
av våre medlemmer i år. Det
tidligere styret hadde nominert 4
medlemmer fordelt på sølvmerke og
oppdretterprisen. Det er vanskelig
å komme igjennom nåløyet med så
mange dyktige hundemennesker
i vårt vakre land. Men vi gir ikke
opp for det. Vi vet vi har dyktige
oppdrettere i klubben og at vi har
har medlemmer, som absolutt
kvalifiserer til sølvmerke.

Vi ser for oss å kjøpe inn vinglass til
Lundebua, dersom dere syns ideen
er god.
Glassene blir å koste kr 300,- pr
glass i utsalgspris fra Lundebua.
Her snakker vi kvalitet!
Kunne du tenke deg å begynne å handle inn nye rødvinsglass?
Gi gjerne tilbakemelding / bestilling til styret@lundehund.no, så vi får bedømt
interessen for innkjøp.
Litt info:
Magnor sin CAP CLASSIQUE serie består
av fire funksjonelle glass og en dekanter.
Glassenes enkle, tidløse og sofistikerte form
er designet nettopp for å gi en fullendt
opplevelse og er de perfekte glassene for deg
som setter pris på nytelse, funksjon, kvalitet

og god design. Interiørdesigner Halvor
Bakke hentet inspirasjon til serien fra sine
reiser til Sør-Afrika og de vakre vingårdene.
Cap Classique ble et naturlig navn etter
landets egen champagne, som er kjent for sin
fantastiske smak.

Helt til slutt vil jeg at du tar en
ekstra titt på de flotte vinglassene
vi har fått laget hos Magnor glass.
Liker du dem, så ta kontakt med
oss i styret for bestilling gjennom
Lundebua. Og glem ikke å kjøpe en
lundehundkalender for 2018. Et helt
nytt og ubrukt år ligger foran oss.
Ha ei riktig god jul.
Nr. 4- 2017
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Lundehunder født, og hvor de dro
Fra Avlsrådet v/Torbjørg Lille Wagtskjold

Av Torbjørg Lille Wagtskjold

17.07.2017 ble det født 3 valper hos Tove Helen Bastesen, Sandnessjøen
Kullnr. 175969
Far

Linesviken’s Æro – NO41424/15

Han er far til 3 valper

Mor

Linesviken’s Luna - NO32884/16

Hun er mor til 3 valper

Ayla Av Limhaugens Skye – NO49196/17 T

7520 Hegra

Aslan Av Limhaugens Skye – NO49197/17 H

5108 Hordvik

Alvin Av Limhaugens Skye – NO49198/17 H

3055 Krokstadelva

08.08.2017 ble det født 2 valper hos Alejandra Garcia, Drammen
Kullnr. 176817
Far

Viljar – NO38781/14

Han er far til 15 valper

Mor

Falinn Av Revehjerte - NO34339/15

Hun er mor til 2 valper

Gandalf av Revehjerte - NO52128/17 H

7023 Trondheim

Gimli av Revehjerte - NO52129/17 H

4624 Kristiansand S

09.08.2017 ble det født 1 valp hos Oddrun Knardal Lund, Gjøvik
Kullnr. 177082
Far

Mikkel - NO52906/12

Han er far til 5 valper

Mor

Tira - NO30494/15

Hun er mor til 1 valp

Hugin - NO53031/17 H

Kullnr. 176950
Far

Eriksro Charmiga Balder - FI27272/13

Han er far til 8 valper

Mor

Løvheims Urd - NO40846/12

Hun er mor til 6 valper

Syrinborgs Snøhvit - NO52615/17 T

3175 Ramnes

Syrinborgs Tornerose - NO52616/17 T

5430 Bremnes

31.08.2017 ble det født 2 valper hos Anne Katinka Mossin, Espa
Kullnr. 177762
Far

Vildensky Beleg - NO51563/11

Mor

Hammarhöjdens Loranga - SE39143/2013 Hun er mor til 3 valper

Han er far til 3 valper

Tinka’s Fritjof - NO55333/17 H

92001 Hlohovec, Slovakia

Tinka’s Frøken Fryd - NO55334/17 T

8617 Dalsgrenda

Styret gratulerer oppdretterne og de nye eierne med herlige valper, som er med å bringe
kulturarven vår videre!
Korreksjon:
Dessverre ble det ført opp feil oppdretternavn/-sted på dette kullet i LHN 3/2017, noe vi beklager!
Kullet ble født hos Unni Storli, Rennebu.
01.06.2017 ble det født 3 valper hos Unni, Inger Marie og Iren Storli, Rennebu
Kullnr. 174816

Nr. 4 - 2017

Som mange av dere er kjent med, gjennomfører Norsk Lundehund Klubb telling av lundehundbestanden i landet annet hvert år. I 2018 er det igjen tid for hundetelling, og vi planlegger å
starte opp over nyttår.
Bakgrunnen for hundetellingen er at lundehunden
er regnet som utrydningstruet, og Norsk Lundehund
Klubb ønsker å følge med på bestandens utvikling. Vi
håper derfor at alle vil delta på tellingen. Resultatet av
hundetellingen vil bli presentert i Lundehund-Nytt.
Denne gangen vil vi, så langt mulig, bruke internett
og NLKs database for å samle inn svarene. Vi vil
sende en e-post til alle lundehundeiere i landet, med
beskrivelse av hvordan tellingen skal gjennomføres
sammen med lenke til et to-trinns elektronisk
skjema for tellingsbesvarelsene. Bruken vil ikke
kreve innlogging eller erfaring med databasen. De
innkomne svarene vil bli ferdigregistrert i databasen
av oss.
Trinn 1 gjelder hundeeiernes kontaktdata og to
spørsmål som vi ber alle om å besvare. Dere vil få
tilbakemelding på e-post når denne delen er besvart.

Trinn 2 gjelder hundene, og vi ber om svar for hver
enkelt hund. Dere vil få tilbakemelding på e-post for
hver hund.
Det er ikke alle hundeeiere vi har e-postadressen til.
Det gjelder særlig de som er nye lundehundeiere og
har fått valp i løpet av de to siste år (siden forrige
telling). Dersom dette gjelder deg, er det fint om du
allerede nå sender oss en e-post med ditt navn og
hundens navn, til database@lundehund.no .
Vi vil også be om e-postadresser ved å sende
tekstmeldinger til de vi mangler e-postadresse til.
Noen hundeeiere har ikke e-post i det hele tatt. Disse
hundeeierne vil bli kontaktet av fylkeskontaktene pr.
telefon slik at vi får en så komplett telling som mulig.
På forhånd, takk til alle dere lundehundeiere for
hjelpen med hundetellingen!

2040 Kløfta

12.08.2017 ble det født 2 valper hos Tove Elisabeth Strandmoe, Sandefjord
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Om hundetellingen i 2018

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

Fra kassereren:

Vær snill å si fra hvem som har bestilt
og hvem som har betalt ...
Av Solveig B. Steinnes, foto Marc Daverdin

Hei alle Lundehundvenner. Håper dere får ei
kjempefin jul, og at alle de kjære lundisene holder seg
friske og glade!
I forbindelse med årsoppgjøret, som nå nærmer seg
med stormskritt, vil jeg gjerne be dere om litt hjelp.
- Husk å fortelle meg hvem som har bestilt varer fra
Lundebua
I fjor solgte vi massevis av kalendere, bøker og andre
ting fra Lundebua. Disse ble sendt ut sammen med
en faktura som skulle betales i ettertid. Dette gikk
egentlig helt fint, men for meg ble det mye ekstraarbeid fordi i noen tilfeller var den som hadde bestilt
varene og som hadde fått fakturaen, ikke den samme
som den som betalte. Jeg satt med ei liste over folk
som skulle betale, og fikk betalt av noen som ikke sto
på lista. Samboere, ektefeller, mødre eller fedre må
gjerne betale regninga, men vær så snill å skriv på
betalinga hvem som har bestilt, slik at vi kan krysse
dere ut, og slipper å purre på allerede innbetalte
beløp.
- Husk å gi meg beskjed dersom dere betaler med
Vipps for varer fra Lundebua
En annen ting er at noen betaler med Vipps. Før
fikk vi beskjed om navnene på den som betaler

med Vipps, nå får
vi bare deres Vippsidentitet, og har ingen
mulighet til å sjekke
hvem det er som har
betalt. Så kjære dere
som bruker Vipps;
Dersom dere betaler
noe fra Lundebua med
Vipps, så send en sms
eller e-post til meg
med navn, beløp og
dato, slik at jeg kan få
krysset av på lista at
dere har betalt. Det vil
gjøre jobben min minst 50% lettere.
Så ønsker jeg dere alle ei flott jul og et fantastisk nytt
år, og håper dere finner mange flotte julegaver fra
Lundebua under juletreet.
Gledelig jul, hilsen Solveig
e-post so-stein@northernbones.com
SMS: 90962408

Nr. 4- 2017
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Fra kartotekføreren:

Husk å betale kontingenten for 2018 i tide …
Tekst av Jon Wagtskjold

Medlemskontingenten til Norsk
Lundehund Klubb for 2018 forfaller
til betaling senest 31. januar 2018.
Ved årsskiftet vil medlemmene få en
anmodning om å betale kontingenten
for 2018. Medlemskontingenten kan
betales gjennom banktjenester som
vanlig, eller som korttjenester fra
«min side» hos nkk.no (- se lenger
nede lenger nede i artikkelen).
Når du er registrert som betalende
hovedmedlem i Norsk Lundehund
Klubb får du tilsendt medlemsbladet
Lundehund-nytt fire ganger i året,
sammen med tilgang på en rekke
tjenester og tilbud fra klubben (se
www.lundehund.no).
Et tegn på at noe er galt med
medlemsregistreringen din, er altså
at du ikke mottar Lundehund-nytt i
posten som vanlig. Det skal sies at den
vanligste grunnen er at man glemmer
å betale medlemskontingenten i tide.
Det er viktig at vi har korrekt
informasjon om deg i

medlemsregisteret vårt. Norsk
Kennel Klubb (NKK)utfører flere
tjenester for oss, hvorav den viktigste
kanskje er å føre et medlemskartotek
på vegne av klubben. Dette er en
tjeneste som NKK også gjør for ca
240 andre hundeklubber i Norge.
Medlemskapet hos NKK sikrer også
at du har tilgang til en rekke tjenester
fra NKK. For en oversikt, se www.
nkk.no.
Du finner informasjon om
medlemskapet i Norsk Lundehund
Klubb og NKK på «min side»
på nettstedet www.nkk.no.
Her melder inn, endrer og
oppdaterer informasjon om deg
og hunden(e) din(e), melder deg
på aktuelle arrangementer og
bestille tjenester. Her kan du også
betale medlemskontingenten med
betalingskort-tjenester.
Det er dette medlemsregisteret
som er grunnlag for alle våre
kartotektjenester for deg som
medlem i Norsk Lundehund Klubb.
Her henter vi ut adresselister for

utsendelser, og her tar vi kontakt
med enkeltmedlemmer for å avklare
spørsmål. Det er viktig å understreke
at både NKK og NLK sine
registreringstjenester er underlagt
norsk personvernlovgivning.
Endring i klubbtilknytning for
utenlandsmedlemmer
Gjeldende fra 2018 endres
medlemstilknytningen uten
grunnkontingent for utenlandske
medlemmer. Medlemmer med denne
tilknytningen har tidligere hatt
mulighet for å registrere seg enten
med eller uten grunnkontingent.
Dette vil endres fra 2018 til at alle
utenlandsmedlemmer betaler
grunnkontingent til NKK sammen
med medlemskontingenten til Norsk
Lundehund Klubb.
Med ønsker om God jul og Godt nytt
medlems-år,
Jon Wagtskjold
e-post medlem@lundehund.no
Tel/sms: 908 61 265

Til neste Lundehund-nytt:

Nye champions i 2017 for Norsk Lundehund

Nordisk lundehundmøte
på Jylland i Danmark for deltakere i
Nordisk Lundehund Union (NLU)
Tekst av Merete Evenseth, foto Lille Wagtskjold

Sent fredag kveld, den 10. november,
ankom undertegnede og Lille
Wagtskjold, Billund flyplass i
Danmark. Der ble vi møtt av en av
våre danske lundehundeiere, som
kjørte oss til de andre og hvor helgens
møte skulle være. Tre representanter
fra styret i Sverige, en fra Finland og
fire fra Danmark var allerede kommet.
Langt ute på landet, i et dansk bedand-breakfast hus, skulle vi tilbringe
noen dager i lundehundens ånd med
utveksling og samarbeid, som tema.

legger en god del føringer, som de
andre landene også kan være med på.
Vi er så heldig å ha Marc Daverdin,
som hele tiden utvikler databasen, slik
vi vil ha den. Lille fra Avlsrådet ledet
oss gjennom nye ting og forklarte
hvordan vi i Norge, skal gjennomføre
neste års hundetelling. Etter hvert kan
de andre nordiske land også benytte
databasen til sine tellinger, slik at vi
stiller de samme spørsmålene.

Disse møtene ble første gang arrangert
på Værøy i 2012, men da som et
internasjonalt møte. Etterhvert ble
det endel språkproblemer og veldig
mange å forholde seg til, så det ble
bestemt at man skulle begrense dette
til Norden. Det første nordiske møte
ble gjennomført i Stockholm i 2015,
så Helsinki i 2016 og i år Billund i
Danmark.

Valpeformidling var vi også
innom, samt Krysningsprosjektet,
mentaltesten, utstillinger, et fremtidig
museum i Bodø med mer. Med andre
ord var temaene godt representert og
mange flotte debatter ble gjennomført
fra tidlig morgen til sene kveldstimer.
Søndag hadde Susanne Stig Hansen
fått tak i en profesjonell hundetrener,
Karen Frost, som villig fortalte masse
om temaet stress, som jo er viktig å
være obs på for vår rase. Hun kunne
nok sikkert holdt på en hel dag.
Helgen gikk fort og var ganske intens,
men meget vellykket og vi bestemte
allerede tid og sted for nytt møte før
vi forlot hverandre. Neste år er det vi i
Norge, som skal ta imot våre nordiske
gjester i november.

Vi starter bestandig med en
presentasjonsrunde av oss selv før
vi går over på status i klubbene. I år
er det født lite valper i alle de andre
landene og finnene sliter mest. Det
er ikke å legge skjul på at vi i Norge

Tekst av Dagrunn Mæhlen

Har du/dere en hund/hunder som er blitt champion i løpet av dette året?
I redaksjonen ønsker vi å få til ei liste og informasjon
over lundehunder i Norge som gjennom året 2017 er blitt
champion, enten som norsk, utenlandsk, nordisk eller
internasjonal champion.
I Norge ser man hvilke hunder som får cert i Norsk
Kennel Klub's DogWeb, enten på offentlige lokale
utstillinger eller internasjonale utstillinger av NKK, men
ikke når de ble Norsk champion.
Vi trenger bistand fra dere eiere for å fortelle når
hunden ble champion. Så det vi trenger av opplysninger er :
• Navnet på hunden,
• Resultat,
• Sted og dato,
• Dommer,
• Eiers navn,
• Oppdretters navn
• og gjerne et bilde av hunden
Frist 15.01.18 og det vil bli publisert av de vi hører fra i
Lundehund-nytt nr 1 2018.
Send til redaksjon@lundehund.no
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Nytt regelverk fra 2018:

Nordic Dog Show og Rallylydighet
Tekst og foto av Dagrunn Mæhlen, illustrasjon fra NKK

Nordic Dog Show fra år 2018
Fra år 2018 vil NKK innføre Nordiske utstillinger- "Nordic
Dog Show". Den første nordiske utstilling i Norge vil være
NKK Bø i februar 2018. På de nordiske utstillinger vil
det tildeles nordisk cert i tillegg til det nasjonale "storcertet". Som en overgangsordning vil det i 2018 og 2019
være mulig å oppnå både nordiske utstillingschampionat
(NORD UCH) og Nordiske UCH.

Her viser vi Lundeklippe Groa med eier Connie
Andersen som ble Norsk champion på NKK utstilling på
Lillehammer 20.08.17 for dommer Bjørge Christiansen.
Oppdretter er Joke Lundeklippe, Nederland. Groa (til
daglig Bella) ble handlet på utstillingen av fotograf
Belinda Andersen.

Se nærmere på NKK sine sider Nordic Dog Show om
informasjon, regelverk, med oversikt over NKK's nordiske
og internasjonale utstillinger i 2018 og dommerliste.
Rallylydighet
Fra 01.01.2018 er det nye regler for aktiviteten
rallylydighet. Denne gjelder til 31.12.2020. Se regelverk på
NKK.

- Et skilt som moment i en bane vises her som
illustrasjon, der forenkla forklart skal hunden først gå
foran fører og sette seg i front foran fører og deretter
kommanderes til å sette seg på venstre side av fører før
hund og fører går til neste øvelse.
En bane består
av i alt fra 1522 forskjellige
momenter(skilt)
i de forskjellige
klassene fra klasse
1 opp til klasse
elite.

Nr. 4- 2017
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Ringsaker 07.10.2017
I Hedmark hadde vi oppdretter
samling på Stavsjø barneskole, vi
var totalt 19 stykker med forelesere.
Vi 17 satt som tente lys og fulgte
med, da dette er noe alle brenner for.
Erfaringer ble delt, og jeg tror alle var
fornøyd da dagen var over.

SAMMEN FOR FLERE LUNDEHUNDER
Norsk Lundehund Klubbs samlinger for avl og oppdrett

Avlsrådet har i år startet en serie med regionale samlinger med fokus på oppdrett av lundehund. Hensikten har
vært å samle eiere av både tisper og hannhunder, nye og erfarne, for å dele kunnskap og erfaringer rundt avl i
vår rase.
Emnene vi tar opp på disse samlingene er følgende:
• Avl på små populasjoner – Hvorfor er det så
viktig å få brukt så mange ulike lundehunder som
mulig i avl?
• Huskelisten for oppdrettere - Hva må man huske
på FØR paring?
• Databasen - Finn paringspartner!
• Paring
• Drektighetsperioden

•
•
•

Fødselen - normalt hos lundehund og faresignaler
Valpens utvikling de første 8 ukene
Salg av valpene

Så langt har vi hatt samlinger i Søgne, Tromsø, Bergen,
Ringsaker, Drammen, og Trondheim. Til sammen
nærmer vi oss 100 deltakere totalt, og det er vi utrolig
godt fornøyd med. Neste år håper vi å nå enda flere med
samlinger i Rogaland og Nordland.

Seminarene i Søgne og Tromsø ble omtalt i Lundehund-Nytt nummer 2 i
år. Her er noen korte rapporter fra høstens oppdrettersamlinger:
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Belinda Andersen

Foto: Belinda Andersen

Drammen 08.10.2017
Samlingen i Drammen fant sted på
Folkets Hus i Krogstadelva og trakk
22 deltagere på en strålende solskinnsdag. Også her var det hundeiere med
både kort og opp til særdeles lang
erfaring som deltok. Sigrun og undertegnede loset forsamlingen gjennom
programmet, godt hjulpet av Roar
Torsteinsen som delte sine e rfaringer
rundt paring, valpestell og mye annet
med oss. For øvrig bidro alle med sine
opplevelser, synspunkter og spørsmål. Stor takk til Tove og Morten
Strandmo som sponset lunsjen og til
kakebakerne Kristin Duvold og Anne
Guntvedt.

Hanna Gautun

Foto: Mats Fredholm

Trondheim 28.10.2017
I Trondheim ble samlingen holdt på
NTNU, der 14 deltagere møtte.

Stemningen var veldig god under
hele seminaret, og vi hadde også en
hyggelig lunsj sammevn. Stor takk
til Lille som hadde laget alt til rette
på beste måte og som stilte hjemmet
sitt til rådighet, og takk til kakebaker
Jorunn.

Christen Lang

Takk også til kakebakerne og til dere
alle for en lærerik dag sammen for
lundehunden.

Etter oppsummering å dømme, reiste
vi alle hjem med fornyet lyst til å jobbe
sammen for å produsere flere valper.

Bergen 30.09.2017
Det var samlet 16 personer hjemme
hovs avlsrådsmedlem Lille Wagtskjold
i Fyllingsdalen. Deltagerne hadde
forskjellig erfaring, fra de helt ferske
til de med lang erfaring fra avl.

Tilbakemeldingene vi fikk var gode
og vi håper seminaret vil føre til
flere lundehundvalper i vårt distrikt
fremover. Vi trenger alle gode krefter
for å bevare denne unike og flotte
norske hunderasen.

Vil benytte anledningen til å takke
Hanna og Sigrun for at de klarte å
snike oss med nå i høst. Takk også til
Geir Morten som delte hannhundeier
sine erfaringer med oss. Ekstra stor
takk til Kongsvinger Fargehandel AS
for sponsing av serveringen.

Hanna og Christen styrte oss gjennom dagen med nyttig informasjon
og erfaringer. I tillegg fikk deltagerne
anledning til å dele sine erfaringer.
Her var nye eiere av lundehund,
tisper- og hanhundeiere, noen med
få kull og noen med mange kull på
samvittigheten. Dagen gikk fort, og
det var mye som man skulle gjennom.
Tror alle lærte noe og var enige om at
det var en nyttig samling.
Foto: Lille Wagtskjold

Dagrunn Mæhlen
Stor takk til Avdeling Trøndelag som
sto for bevertningen og til Dagrunn
for fantastisk bløtkake.

Foto: Herold Altø
Nr. 4- 2017

11

Lundehund-nytt

Lundehund-nytt

ÅRETS UTSTILLINGSHUND OG REVISJON 2017
Av Unni Hofstad og Dagrunn Mæhlen
Vi som har vært i komiteen
for poengberegningene
til Årets Utstillingshund
gjennom mange år, har
utført vår revisjon for de
to utstillingsårene 2015 og
2016. Det gjelder revisjonen,
samt retningslinjer og
poengtabell, og godkjent av
styret 24.10.17.
Revisjonen inneholder flere
sider med våre erfaringer
fra de to årene og våre
anbefalinger, og er i hende
hos styret. Ny revisjon skal
utføres i løpet av året 2019
etter to nye utstillingsår.
Poengtabellen som vist
viser et par eksempler mer
enn tidligere, samt at et par
tall i denne utgår, da exc og
ck vil gi 1 poeng mer eller
like poeng ved et antall på
3-5 hunder og 6-10 hunder
(4 BHK/BTK).
Vi minner også om
at Spesialen har sitt
eget poengoppsett i
poengtabellen for de best
plasserte voksne hunder, og
at aller beste voksne hund
blir BIS (Best in show).
Fra dette utstillingsåret
er det Hilde Birgitte L.
Berg og Kari Gording
som har tatt over denne
arbeidsoppgaven, og vi
ønsker lykke til.

Hilsen Unni Hofstad og
Dagrunn Mæhlen

Retningslinjer for Årets Utstillingshund,
Norsk Lundehund Klubb

Utarbeidet av:
Arbeidsgruppe:
Unni Hofstad
Dagrunn Mæhlen

Gyldig fra:
2017

Godkjent av:
Styret i Norsk Lundehund Klubb
24.10.2017

Vedlegg:
Revisjon av poengberegningene 2017
Poengtabell

Revisjon:
2019

FORMÅL
Retningslinjene skal beskrive kriteriene for kåring av Årets Utstillingshund i
kategoriene; Hanner, tisper, veteraner og valper.
AKTIVITETER OG DELTAGELSE
I denne konkurransen er de hundene som er påmeldt og stilt på utstillinger hvert
enkelt år, men med endring for valper. Etter resultat på hver utstilling får hunden
poeng, etter fastsatt skjema, etter hvor godt den har gjort det på norske offisielle
utstillinger. (Valper stiller alltid på uoffisielle utstillinger.)

Nr. 4 - 2017

POENGTABELL FOR UTREGNING AV ÅRETS UTSTILLINGSHUND
Ant hunder

Om en hund bytter klasse i utstillingsåret kan den delta i begge kategoriene, men
poengene regnes hver for seg.
Deltakende hunder:
• Lundehunder registrert i NKK.
• Eier må være medlem i Norsk Lundehund Klubb.
• Handler/fører av hunden behøver ikke være medlem.
REGLER OG KÅRINGEN
En egen komite er ansvarlig for påmelding, poengberegning og kåring, etter
følgende regler:
1.
2.
3.

De tre beste hunder i hver kategori med flest poeng blir premiert som Årets
Utstillingshund: 1:3.
Priser er fastsatt av styret, og utdeles på hvert års Spesialutstilling.
Årets Utstillingshund hanner, tisper, veteraner og valper blir annonsert i
klubbens medlemsblad Lundehund-Nytt.

Poengberegningen:
• For hanner og tisper gjelder som før fem tellende utstillinger i utstillingsåret og
fem forskjellige dommere.
• For veteraner og valper gjelder fire tellende utstillinger i utstillingsåret, fire
forskjellige dommere og kan for noen være 2 utstillingsår for valper.
• I alle fire kategorier får hunden kun de to høyeste oppnådde poengene pr
utstilling.
• Endret poengskjema, med annen inndeling ved få deltakere fra 2015 fortsetter.
• Et tak på 50 deltakende hunder.
• Spesialen har eget poengoppsett, og beste voksne hund blir BIS.
• Det gis tilleggspoeng for excellent, og endring for res.cert, cert/ck og cacib/res.
cacib fra 2015 fortsetter.
• Nytt er at 1poeng ved 3-5 ant. hunder med resultat 4BHK/BTK og 2 poeng ved
6-10 hunder med resultat 4BHK/BTK utgår i poengtabell, da excellent + ck gir
1 poeng mer eller likt antall poeng.
VEDLEGG
Revisjon av poengberegningene 2017 (sendt til styret)
Årets Utstillingshund NLK, poengtabell

12

BIR - BIM Valp
på Dogs4all 2016
Foto Truls Aasterud
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TILLEGGSPOENG FOR FØLGENDE:
Excellent

2 poeng

BIG 1

16 poeng

BIS 1

24 poeng

BIS 1 Spesialen

16 poeng

Res. Cert

4 poeng

BIG 2

14 poeng

BIS 2

22 poeng

BIM Spesialen

14 poeng

Cert/CK

6 poeng

BIG 3

12 poeng

BIS 3

20 poeng

2 BHK/BTK Spesialen

12 poeng

Cacib/ Res. Cacib

8 poeng

BIG 4

10 poeng

BIS 4

18 poeng

3 BHK/BTK Spesialen

10 poeng

4 BHK/BTK S

8 poeng

• Fordeling som skjema og antall opp til 50 tellende
hunder
• De 5 beste utstillingene for 5 forskjellige dommere
hanner/tisper
• De 4 beste utstillingene for 4 forskjellige dommere
veteraner
• De 4 beste utstillingene for 4 forskjellige dommere
valper over to utstillingsår/periode
• Hunden får kun de to høyeste oppnådde tallene pr.
utstilling;

• På Spesialutstillingen blir beste hund BIS og motsatt
kjønn BIM. Tilleggspoengene for resultat over de
beste står i egen poengrekke.
Eksempler:
• BIS 1 Spesialen 16 poeng og 18 poeng= 34 poeng
ved 50 deltakende hunder eller over
• 4 BHK/BTK Spesialen 8 poeng og 10 poeng= 18
poeng ved 50 deltakende hunder eller over

Eksempler:
• Excellent 2 poeng og CK 6 poeng= 8 poeng
• BIR 10 poeng og Cert eller /CK 6 poeng= 16 poeng
ved 6 -10 deltakende hunder

Nr. 4- 2017
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Påmelding til
Årets Aktivitetshund 2017

Påmelding til Årets
Utstillingshund 2017

Tekst: Sittende og påtroppende komite for Årets Aktivitetshund, 
Elin D. W. Johannessen, Irene Stølan, Ida Skarkerud og Astrid Driva Rødsand

Tekst: Komiteen for Årets Utstillingshund,
Hilde Birgitte L.Berg og Kari Gording

Det er tid for kåring av Årets Aktivitetshund 2017!
Hensikten med denne kåringen er å
vise frem lundehunden som en aktiv og
allsidig hund. Det er lagt opp til at flest
mulig kan delta, for å stimulere til økt
aktivitet. Meld derfor på uansett nivå
og ambisjoner! Listen over aktiviteter

I konkurransen Årets Utstillingshund ønsker vi
påmelding fra din/deres hund/hunder som er stilt på
offisielle utstillinger i utstillingsåret 2017.
Det er god markedsføring av rasen om du/dere deltar
få eller mange ganger på utstilling, og vi ønsker
påmelding også om dere ikke har gjennomført fire
eller fem utstillinger.

Vi vil også denne gang vise resultatene i Lundehundnytt nr 1-18 fra flere enn de tre med flest poeng av hver
kategori, og setter i forkant ei grense på 50 poeng som
tidligere år, for hanner og tisper. Da det er få deltagende
valper og veteraner ønsker vi å vise resultatene på alle
disse, slik vi har gjort de senere år.
Tellende for norske hunder er de 5 beste offisielle
utstillingene for 5 forskjellige dommere gjennom
utstillingsåret for tisper og hanner. For veteraner
gjelder 4 utstillinger.
For valper gjelder også 4 utstillinger. Utstillingstiden
for valper går over 5 mnd, og det kan for noen valper
bety at utstillingstiden går over to år (2016/2017).
Hunden får de to høyeste oppnådde poeng pr. utstilling.
For å være med i konkurransen må påmelding
skje skriftlig, helst på e-post utstillingshund@
lundehund.no til Hilde og Kari innen 15.01.18.

Lundeskogens Ole-Einar,
eier Belinda Andersen

NB:
De vanlige utstillingsresultater har vi via DogWeb i Norsk Kennel Klubb, men du/dere må gi
beskjed om resultater ved:
•

BIR/BIM veteran

•

Alle gruppeplasseringer

•

Alle BIS-plasseringer

•

Alle valperesultater. Her med utstillingssted, dato, dommer, resultat og antall valper

- Lydighet
- Agility/Agility Hopp
- Rallylydighet
- Kreativ lydighet
- Smeller
- Redningshund
- Besøks,- og terapihund
- Blodspor og ferskspor
- Brukshund

Ta kontakt hvis noe er uklart.

Nr. 4 - 2017

PÅMELDING:
Påmelding sendes innen 15. januar 2018 til
aktivitetshund@lundehund.no. For uoffisielle
stevne må kopi av kritikkskjemaer, resultatlister
eller lignende skannes og vedlegges påmeldingen.
Vi ser fram til å høre fra mange aktive lundehunder og
deres eiere!
Hilsen komiteen for Årets Aktivitetshund.

Ida Skarkerud og Astrid Driva Rødsand overtar
stafettpinnen og er ny komite for Årets Aktivitetshund fra
2018.

Vi ber om tilbakemelding på e-post
utstillingshund@lundehund.no
innen 15. januar 2018.

Hilsen Hilde og Kari,
komiteen for Årets Utstillingshund

godkjent som turvenn, til hjemmebesøk og institusjon.
Oversikt over aktivitetene, med poengfordeling, finnes
på klubbens hjemmeside.
For en prøveperiode har også prosjekthundene
anledning til å melde på til kåringen av Årets
Aktivitetshund.

Bronsemerke, rekruttklasse og andre uoffisielle
klasser (f. eks rekruttklasse rallylydighet og agilitylek)
er også tatt med i poengberegningen, samt at det
gis poeng for å ha deltatt uten plassering. Nytt av
året er at godkjenning av besøks,- og terapihunder
inngår i poenggivningen Her skiller vi mellom hunder

Ida Skarkerud har tispene Ålvisheim’s Nauma Livesdotter
og Tuva fra Vågen, de trener aktivt innen rallylydighet,
agility og nosework. Ida har konkurrert i rallylydighet i
flere år, og har nettopp fått Nauma opp i Elite-klassen.

Revisjon av poengberegningene, poengtabellen og retningslinjer for årene 2015 og 2016 er utført
av Unni Hofstad & Dagrunn Mæhlen og godkjent av styret 24.10.17. Vi takker for aspirantåret
sammen med dere, og de mange årene dere har hatt ansvar for Årets Utstillingshund.
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Grim (Bandwagon´s Anton Asksønn)
eier Robert Bråthen, foto Sanna Jakobsson

Meld på til Årets Aktivitetshund om du og hunden din
har deltatt i konkurranser eller prøver innenfor:

Kåring for Årets Utstillingshund 1-3 plass er gjeldende
for hanner, tisper, veteraner og valper, og utdeling
av priser skjer under Spesialen på Åros Feriesenter i
Søgne.
Deltagende hunder er lundehunder registrert i NKK
og eier må være medlem i Norsk Lundehund Klubb.

er ikke uttømmende. Vi åpner for deltakelse ved andre konkurranserettede
hundeaktiviteter eller godkjenninger
hvor resultatene er målbare.

N Uch EUW-15 Dunderdalens Iver

Astrid Driva Rødsand konkurrerer i Rallylydighet med
begge hennes hannhunder; «Iver» Dunderdalens Iver og
«Hjallis» Linesvikens Gote Io-Freyjason. Iver har tidligere
konkurrert i Agility. Rallylydighet er en morsom og variert
aktivitet som styrker båndet mellom hund og eier.

Nr. 4- 2017
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Lundehundmuseum og lundehundarkiv
blir virkelighet
Tekst: Karen Elise Dahlmo til Jon Wagtskjold,
foto Marc Daverdin

I lundehundmiljøet finnes
mange verdifulle eiendeler
og dokumenter som kan
fortelle om utviklingen
av lundehunden og
organisasjonen vår, Norsk
Lundehund Klubb. Det har
i mange år vært snakk om å
etablere en mer organisert
samling av eiendeler og
dokumenter i form av
et utstillingssenter eller
museum. I tillegg er man
nå opptatt av å gjøre disse
eiendelene og dokumentene
tilgjengelig for de som
ønsker å se nærmere på
dem.
Styret i Norsk Lundehund
Klubb har nå tatt tak i
sakene rundt et museum
og/eller en permanent
utstilling og behovet for
å få arkivert eiendeler
og dokumenter på en
trygg måte for ettertiden.
Det er også ønskelig å
digitalisere dokumenter for
å sikre tilgjengeligheten
for interesserte både i og
utenfor miljøet.

- Museumsgruppa er allerede i fullt arbeid, sier styrets representant i gruppa,
Karen Elise Dahlmo til Lundehund-nytt.
- Aktuelle samarbeidspartnere er identifisert: Arkiv i Nordland i Bodø er
kontaktet v/ Solveig Lindbach Jensen i for å kunne få tatt vare på klubbens
eiendeler på en trygg og forsvarlig måte for ettertiden, og gjøre dokumenter
tilgjengelig slik vi ønsker. Nordlandsmuseet v/ Erica Søfting i Bodø er
kontaktet for å få laget en utstilling på det nye jektemuseet.
Karen Elise sier at arbeidsgruppen har fått svært positive tilbakemeldinger
fra begge. De synes det er svært spennende og viktig for å formidle den
viktige delen av kystkulturen som Norsk lundehund er.
Arkiv i Nordland
Karen Elise hadde et møte med Aasta Eriksen fra Arkiv i Nordland i Bodø
21.10. På møtet gikk de gjennom forslag til avtale og enkelte spørsmål ble
avklart.
•

Vi har fått forslag til avtale for deponering som gjelder i 30 år
framover og forslag til donering.

•

Deponering – gjenstander og dokumenter sendes til arkivet. Der vil
det bli systematisert og katalogisert på trygg måte og tilgjengelig for
de som vil se på de. Norsk Lundehund Klubb har eiendomsrett til det
som er arkivert.

•

Gjenstander kan etter avtale med Norsk Lundehund Klubb lånes
ut til Nordlandsmuseet. Arkiv i Nordland har et nært og gjensidig
samarbeid med Nordlandsmuseet.

•

Arbeidet vil gjøres kostnadsfritt for Norsk
Lundehund Klubb.

•

Arkiv i Nordland ser på det som svært viktig
at Norsk Lundehund Klubb får tatt vare på den
viktige dokumentasjonen om klubbens historie og
den store betydningen Norsk lundehund og Norsk
Lundehund Klubb har hatt for kystkulturen i nord.

•

Museumsgruppa og styret går inn for å fullføre
avtale om deponering så snart som mulig.

•

Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet fikk hver
sin Lundehundbok.

Samarbeid med Nordlandsmuseet
Det bygges nå et nytt jektemuseum i Nordland med
åpning våren 2019. De er svært interessert i å bygge
opp en utstilling om Norsk lundehund som blir stående
permanent på museum.
I tillegg er planen å bygge opp en vandreutstilling til andre
museer og bibliotek hvor det er interesse for det. Målet er å
få vandreutstillingen satt opp på Værøy i 2020.
Utstilling vil bli satt opp i samarbeid med Norsk
Lundehund Klubb ved Museumsgruppa når man kommer
så langt.
Videre arbeid i Museumsgruppa
• Informere medlemmene gjennom Lundehundnytt,
hjemmesida, klubbens facebookside om arbeidet
som er i gang og videre framdrift.
• Inngå avtaler med Arkiv i Nordland og
Nordlandsmuseet
• Sende dokumenter og gjenstander til Arkiv
i Nordland i samarbeid med styret i Norsk
Lundehund Klubb.
- Vi ønsker å prioritere digitalisering av klipparkivet slik
at det blir tilgjengelig for dem som ønsker å se på det, sier
Karen Elise. Helge Tollefsen har begynt arbeidet med å
skanne klipparkivet, og det vil han fortsette med slik at
klubben har en egen kopi. Dette arbeidet begynte han med
før museumsgruppa ble dannet.
Anne Lise og Roar Torsteinsen, som i mange år har gjort
et omfattende arbeid med å samle medieklipp, vil også
være behjelpelige med å få fraktet permene med klippene
nordover til Bodø.

Styret har derfor oppnevnt
en arbeidsgruppe,
“Museumsgruppa”,
bestående av Rita Daverdin,
Turid Helfjord og Karen
Elise Dahlmo som skal
forestå organisering og
etablering av en slik samling
og tilgjengeliggjøring av
eiendeler og dokumenter.

- Vi har snakket med Aasta Karlsen i Arkiv i Nordland
om skanning og digitalisering av klipparkivet, og de har
gitt tilbakemelding om at det lar seg gjøre lokalt hos dem
i Bodø.
Lundehund-nytt kommer tilbake med mer informasjon fra
Museumsgruppa etter hvert som samarbeidet med museet
og arkivet tar form.

Utvalg fra fra samlingen; øverst akvarell i ramme, i
midten kulltegning og nederst kassabok fra 1962.

Håndmalt fat fra samlingen
16
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Oppdretterpresentasjon
Har du/dere importert eller
eksportert noen lundehund?
- Ja, har eksportert to valper. Fra det
første kullet ble det solgt en hannvalp til
Finland, som har gått i avl der, og fra det
siste kullet ble det solgt en hannvalp til
Sverige.

Hvor lenge har du/dere drevet med lundehund?
- Vi fikk vår første lundehund i 2008, og i 2011 fikk
vi vårt første kull med lundehundvalper. Vi har hatt
fire valpekull til nå.
Hvem var din/deres første lundehund?
- Ålvisheim’s Nauma Livesdotter
Hvilke hunder har du/dere nå?
- Vi har fortsatt Nauma, som nå er 9 år, og så har vi
Tuva fra Vågen som er 4 år.
Hvorfor begynte du/dere med lundehundavl?
- Jeg har hatt hund nesten hele livet, og etter hvert
fikk jeg lyst til å starte med oppdrett. Da var det
å finne en hunderase jeg kunne tenke meg å avle
på, og valget falt på Norsk Lundehund. Jeg kjente i
grunn ikke særlig til rasen før det, men falt veldig
for lundehunden da jeg begynte å undersøke litt.
Norsk Lundehund Klubb ønsket seg flere oppdrettere
i jobben med å bevare rasen, og jeg tenkte at det var
fint å kunne være med på dette.

Fikk du/dere noen hjelp av andre oppdrettere i
starten?
- Jeg har fått mye hjelp av Naumas oppdretter, Unni
Hofstad, både i forhold til det å ha lundehund for
første gang, og å starte som oppdretter. I tillegg må
jeg også nevne Gerd Haugen, har vært litt i kontakt
med henne, samt fått mye hjelp i alt hun har delt i
sosiale medier.
Hvordan kom du/dere fram til oppdretternavnet
hvis du/dere har det?
- Kennelnavnet vårt har vi tatt etter det historiske
Mjøskastellet. Mjøskastellet var en steinborg som
stod på Steinsholmen, ei lita øy uti Mjøsa, utafor
Moelv. Mjøskastellet hadde sin storhetstid på
1200-tallet, og ble anlagt av Håkon Håkonsson.
Det var kongssønnen som ble fraktet over fjellet av
Birkebeinerne, og som etter hvert ble konge i Norge.
I dag er det bare ruiner igjen av kastellet.
Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder
du/dere husker spesielt?
- Det første valpekullet – da var alt nytt og
spennende og samtidig litt skummelt.
Jeg fikk en litt tøff start som oppdretter,
den første valpen som kom hadde
hareskår og åpen gane og måtte
dessverre avlives. Heldigvis var det to
flotte valper til i det kullet, Ask og Arn.

nok noe med kjemien mellom hundene. Det var også
en utfordring i starten når vi ikke hadde noe særlig
nettverk i lundehundmiljøet. På første kull fant vi
hannhund via den gamle hannhundlista, nå er det
heldigvis mye enklere å finne aktuelle hanner via
databasen.
Hva synes du/dere er bra med norsk
lundehund?
- Veldig trivelige hunder med godt gemytt og de har
en herlig personlighet. Praktisk størrelse, og de er
lettstelte. Jeg liker godt at de er så samarbeidsvillige,
og de er stort sett fornøyd om de får være med oss –
om det er på en lang fjelltur eller å kose i sofaen. Og
så synes jeg at det er litt ekstra stas med Lundehund
fordi den er litt spesiell og litt sjelden.
Har du/dere hatt samarbeid med utenlandske
oppdrettere?
- Nei

Stiller du/dere hundene dine/deres
på utstilling? Hvis du/dere gjør- hva
synes du/dere om resultatene de ga?
- Begge hundene er stilt til Norsk
Utstillingschampion. Det har vært vårt
mål innen utstilling, så akkurat nå er
vi ikke så ofte å se i utstillingsringen.
Resultatene har variert noe, men vi har
aldri fått en direkte dårlig bedømming/
kritikk.
Er din/deres hund/hunder med på andre
aktiviteter?
- Jeg trener og konkurrerer i rallylydighet med
begge hundene. Nauma har nettopp rykket opp til
Elite, som er klassen med høyest vanskelighetsgrad.
I tillegg trener vi litt Nosework (nesearbeid på godt
norsk) og nå i høst har jeg gått agilitykurs med Tuva.
Og så er vi ute på mye turer i skogen og på fjellet, og
på vinteren er de også med på skiturer.
Har du/dere noen tanker om ditt/deres
framtidige oppdrett av lundehund?
- Vi driver et lite oppdrett, har et kull når det passer
seg for hundene og for oss. Nå er Nauma for gammel
til flere kull, så planen videre er å prøve å få til flere
kull på Tuva. Det hadde vært veldig moro å kunne
beholde en valp fra eget oppdrett, så jeg håper jeg får
mulighet til det etter hvert.

Hva er det vanskeligste med oppdrett
av lundehund slik du/dere ser det?
- Vi har slitt litt med å få til paring. Det
har vært hannhunder som ikke har vist
interesse og det har vært tispe som ikke
har villet la seg pare. Veldig greit å ha
en plan B har jeg funnet ut, blir det ikke
paring med den planlagte hannen, kan
det godt bli paring med en annen. Det er

Ruiner etter Mjøskastellet
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Irja kom fort inn i rutinane. Morgonrutinen satt fyrst. Kvar morgon går
vi ut av hagen og ut på eit jorde for at
bikkjene skal få løpe litt og gjere frå
seg etter natta. Vesle Irja henger på så
godt ho kan, og har også blitt god på
innkalling, som vi trener kvar morgon når bikkjene skal inn igjen frå
jordet for å få morgonkjeksen sin.

Irja nr.
fire i
fIokken

Den fyrste tida var det litt klabb og
babb med tenner og knurring frå
flokken til det nye medlemmet, men
det gikk ikkje lange tida før Hassel på
10 månader og Irja fann kvarandre.
Dei leikar fortsatt mykje saman, men
nå er alle bikkjene involvert, og det er
ikkje minst moro å se korleis gamle
Holli på 6 år har begynt å gå i barndommen og drar rundt på kosedyr og
leiker med valpen. Hekla er den som
liker situasjonen minst, og ofte leggjer ho seg ute i gangen for å unngå
bråket i stua.

Tekst og foto av Elin Mariboe og
Rune Aga

Dette er historia om då
hundeflokken vår gikk frå tre
til fire medlemmar.
Ein vakker haustdag i oktober
reiste me den lange turen frå
Bømlo til Sandefjord for å
hente vår Irja - vesle Syrinborgs
Tornerose.

Irja elskar å vere ute, og her på Vestlandet har det regna en del i høst. Me
har tre moskusender gående på plenen her, og plenen har derfor utvikla
seg til ei gjørmemyr. Dette syntes Irja
var veldig gøy, men etter nokre dagar
kor me kvar gong ho var ute fikk inn
igjen ein grisunge, måtte me setja opp
gjerde rundt plenen så ikkje bikkjene
har tilgang til gjørmebadet.

Me hadde frå før Holli på 6 år,
Hekla på 3 år og Hassel på 10
månader. Det var berre Hekla
som fekk vere med å hente ho
- me tenkte det var best at ho
ikkje ble introdusert for alle tre
på ein gong, og Hekla meinte vi
var den som ville bli mest bøs
mot nykomaren.

No har kveldane blitt mørke her,
og Irja må som dei andre ha på seg
refleksvest når me er ute og går tur.

Turen heim delte me i to - med
stopp og overnatting i Seljord.
Neste dag var ein nydeleg solrik
dag, og me fekk eit flott skue
utover fjellet då me stoppa midt
oppe på Hauklifjell for å lufte
Irja. Hekla var ikkje spesielt glad
for å ha henne hos deg der bak i
bilburet, så det ble litt knurring
på turen, men vi gjennomførte
og kom heile fram til Bømlo alle
saman.
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Fyrste møte med eldstemann ble
litt skremmende for Irja. Holli
pleier å ta alle nykommere med
ein gong for å fortelje hvor skapet
står, Irja var intet unntak. Etter
den fyrste skrekken holdt ho seg
langt unna Holli. Hekla likte ikkje at Irja gjorde frå seg inne, så
ho kom og sladra kvar gong Irja
hadde gjort noko. Hadde me bare
kunnet lært ho til å seie ifrå før

Irja gjorde noko …
Den fyrste turen hennar i band
ble kort men suksessfull. Ho fekk
ei positiv oppleving, og nå tre
måneder gammel, går ho like lang
tur som dei vaksne. Ho elskar det!
Men regnfrakken me kjøpte til ho
likte mindre mindre. Då kunne vi
værsågod få lov til å bæra ho!

Det er moro å sjå
korleis ho vokser - det ser me
på vest og sele.
Fra å ha vesten
flagrende rundt
seg og godt rom
på selen foran,
passar vesten
nå heilt og det
er ikkje lenge til
me må finne ny
sele til ho. Me
likar best å lære
valpane til å gå
i sele fyrst. Då
blir det ikkje så
voldsomt rykk
i den lille halsen
om dei skulle få seg eit rykk. Det er
ei utfordring å gå med fire bikkjer i
kvart sitt band, men stort sett går det
fint fordi dei eldste har lært så mykje
om å gå i band. Me får mange hyggelege kommentarar når me er ute og
går med heile flokken, og fleire spør
om alle er våre.
Heime er det forbausande stille til
å vere fire bikkjer i huset. Kveldane
er rolege med sovande bikkjer i alle
krokar. Me er ein dyreglad familie, så
her bur det to katter i tillegg til bikkjene. Det er kattene som bestemmer,
men dei er snille med bikkjene. Det
er orange Lara som leiker mest med
Irja, mens svarte Lulu foretrekker
roligere leik med gamle Holli.

Når ein har ein flokk på fire, er det
viktig at alle bikkjene blir sett og
får bekreftelse for at dei fortsatt skal
komme på innkalling og halda seg
til oss som leiare av flokken. Me har
derfor litt forskjellig aktivitetar for
bikkjene. Holli og Hekla går på agility ein gong i månaden, medan Hassel
og Irja skulle byrja på kalpekurs.
Dessverre ble kurset avlyst, så nå ser
me oss om etter eit nytt kurs. Det er
klart at dei eldste bikkjene gjer mykje
av oppdragelsen, men ein kvalp har
godt av å kome bort frå flokken og
vere saman med andre kvalpar også.
Irja er ein lettlært hund. Ho lærte fort
å ta kontakt når me gjekk tur, og går
no på venstre side av eieren sin og ser
opp etter godbiten. Det skal bli moro
å få ho på dressurkurs etter kvart, og
ikkje minst ta ho med på utstilling.
Irja er ein robust liten skapning som
ikkje er redd for mykje her i livet.
Lundehundbremsen er på plass, og
ho har til og med ekstra ekstratær, så
jenta er godt skodd for livet. Hvis ikkje ein av oss er heime, får ho bli med
på jobb. Det er ei litt krevande øving
med ein hund som har fått så mykje
kos, men vi jobbar med saka, og veit
ho vil læra å liggja i ro med tida.
Irja trives med livet her vest, og hilser
til søster si østpå.
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Videre utover våren 2016 startet vi
i et par konkurranser, hvor det ble
to 1. premier (to napp på opprykk)
i klasse 1 med lineføring.

Hanna Gautun og aktivitetene sammen med si Paluna’s Tinna

- Å HA DET ARTIG SAMMEN MED HUNDEN...
Intervjuer Dagrunn Mæhlen Foto: Dagrunn Mæhlen og Hanna Gautun

Nytt rallylydighetskurs våren
2017, og flere konkurranser
i klasse 1 med resultat tre 1.
premier, og vi var da kvalifisert til
opprykk i klasse 2.

I lundehund-nytt har vi
hatt mange fine artikler
der eiere har fortalt og
gjort kjent den aktivitet
de driver med for oss
medlemmer.
I siste nummer av
Lundehund-nytt nr 3-17
hadde vi artikkelen med
weight pull der Anita
Andersen fortalte om
sin aktivitet sammen
med si Lille Laila. Vi har
gjennom flere år hatt
artikler og informasjon
om forskjellige turer,
rallylydiget, lydighet,
agility, smeller,
besøkshund, eggleiting,
ettersøkshunder, jakt,
utstilling og også noen
andre aktiviteter.
Nå ønsker vi å ha
mere fokus på dette
ved å intervjue flere av
dere lundehundeiere
som driver med
de forskjellige
aktivitetene, og også
opp mot trening, mulig
konkurranser og de mål
dere har satt sammen
med din hund/hunder.
Kanskje flere har lyst til
å prøve seg på positive
aktiviteter som er artig å
gjøre sammen med din
lundehund?
Og i første nummer
av Lundehund-nytt i
2018 håper vi å ha en
artikkel der det ikke
er hovedfokus på
organisert aktivitet. Sier
ikke mere nå....
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Nr. 4 - 2017

av gangen. Jeg ble anbefalt å gå et burtreningskurs
med begge hundene samtidig, og det fungerte godt
for oss. Det går ut på å trene hundene til å elske
buret sitt og se på det å få springe inn i det som den
ypperste belønningen når vi trener. Det er der de
aller beste godbitene deles ut - både for å springe dit
og for å vente der.

I dette nummer starter vi med Hanna Gautun fra Trondheim som
skal fortelle om de aktiviteter ho har drevet og driver sammen med si
Paluna’s Tinna. Sammen har de to vært og er aktive i trening, kurs og
konkurranser i aktivitetene agility, lydighet og rallylydighet.
Hanna har hatt lundehund siden 2003 da første hunden Tyra kom
i hus, og året etter kom Cæcar. Ho har familie, og er i full jobb i en
koordinatorstilling på NTNU. I dag har ho Eir på 4,5 år og Tinna på
3,5 år gammel.
I lundehundklubben er ho medlem i avlsrådet og leder i avd.
Trøndelag. Her kommer ho til å fortelle mest om Tinna, og det
samarbeidet de to har i form av trening, kurs og konkurranser.
Så vi lar Hanna fortelle....

- Da vi fikk Tyra i 2003 føltes
det naturlig å gå et kurs i
hverdagslydighet. Året etter
kom Cæsar på 1,5 år til oss som
omplasseringshund. Han var
usikker og ble derfor også med på
kurs, noe han hadde stort utbytte
av.
Med ny generasjon lundehunder
i huset, ble det på nytt fokus på
å gå kurs, og etter valpekurs og
hverdagslydighet så gikk jeg to
kurs i agility med begge hundene
i regi av avd. Trøndelag. Her såg
jeg at kontakt med hunden var et

særs viktig moment om vi skulle
komme videre. Tinna hadde mer
energi, større motor og arbeidsvilje
enn Eir, slik at ho måtte få noe
mer, særlig ettersom høstmørket la
seg og kveldsturene ble kortere. I
tillegg var hun usikker på hunder
av andre raser. Det ble derfor til at
det ble Tinna som fikk flere kurs.
Men når man har flere hunder
i huset i forhold til trening!
Utgjorde det noen utfordringer?
- Ja, det var det. Jeg er mye alene
hjemme og det er stusslig å
separere hundene for å trene en

Nå kan jeg trene begge to samtidig på stua ved at
de sitter i hver sitt bur og venter på tur. Hver hund
trenes 2-4 minutter og så bytter vi. Slik får de også
”tenkepauser”. Begge gleder seg stort når jeg finner
fram burene, og de veit det blir øvelser og belønning
for å jobbe og vente i buret.
Hva slags aktiviteter har dere deltatt i etter det?
- For å utvikle samspillet mellom Tinna og meg gikk
vi et 10 ukers kurs i konkurranselydighet (LP). At det
ble nettopp dette var litt tilfeldig og jeg tenkte nok at
”her hører vi egentlig ikke hjemme...”. Men jeg vil si
det ble et lite gjennombrudd for oss. Der fikk vi flere
grunnelementer på plass.
Så ble det kurs i rallylydighet våren 2016. Følte jo at
rallylydighet (RL) var en mindre ”stiv” aktivitet, mer
varierte øvelser og veldig artig
for oss begge. Samtidig traff
vi eiere med mange andre
raser.

Dette var jo et flott resultat
med opprykk til klasse 2. Var
det noen utfordring med disse
aktivitetene sammen med Tinna
eller som du mener er vanskelig
for Norsk Lundehund?
- Her kan jeg med en gang si at
ved løpetid er ikke Tinna så veldig
samarbeidsvillig og på nett i hodet.
Hun har liksom sin egen agenda. Vi ”hopper” derfor
over denne tida med trening og kurs, siden jeg vil at
dette skal være lystbetont for oss begge.
Min erfaring fra trening med Tyra, Eir og Tinna er
at det later til at unge lundehunder går fortere lei, og
at det er en fordel med korte økter. Dette tror jeg det
kan være greit å være obs på når man trener en ung
hund. Tinna fikk etter hvert mer treningserfaring,
og holder nå ut mye lenger. Jeg passer allikevel på
å ikke kjøre for mange repetisjoner av det samme,
men heller variere øvelsene. Noen ganger kan det
også være greit med en pause på 1-2 mnd.
De som har en hund som i utgangpunktet er veldig
aktiv, vil absolutt dra nytte av å delta på en aktivitet
der den får brukt hodet.
Hva bruker du til belønning på trening?
Til daglig trening bruker jeg oppdelt Schmackos, og
i buret, og på kurs samt før og etter konkurranse
magre små fiskepuddingbiter. Det fungere hos oss
slik det er i dag.

Det gikk jo noe i rykk og
napp resultatmessig, og
det var også en betydelig
utfordring da kurset gikk i
et ridehus der det var veldig
mye spennende lukt. I starten
var Tinna helt oppslukt av å
snuse, men de ulike øvelsene
på skiltene gikk egentlig
veldig greit å lære. Etter
hvert så ble ho mere med, og
periodene da hun holdt fokus
på meg ble lengre - og da var
hun helt super.
Nr. 4- 2017
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å ha det trivelig underveis. Jeg
har vel noen mål, selv om jeg ikke
veit når eller om vi klarer det.
Det hadde vært artig å klare en 1.
premie i Klasse 1 i lydighet (LP)
og Klasse 2 i rallylydighet (RL).
Tenker også at Eir etter hvert skal
få prøve seg i rally (RL). Vi får se.

Du fortsatte deretter videre i lydighet (LP)?
- Ja, i klasse 2 i rallylydighet må både halsbånd og
lenke av, og så snart jeg kneppet av lenken sprang
Tinna av sted som en ” fri fugl”. Jeg ønsket derfor
å fokusere på trening uten bånd, så våren 2017 ble
det et nytt kurs i konkurranselydighet. Nå trener jeg
mye uten bånd utendørs, og det går stadig bedre.
Vi har starta i to uoffisielle konkurranser i LP nå.
Det er ennå et stykke igjen før alle øvelsene i klasse
1 sitter helt. Det er strengere krav til presisjon og
tålmodighet i Lydighet, og i konkurransesetting
er det gjerne vanskeligere å gjøre ting riktig enn på
trening.
Vi har hatt størst utfordringer med øvelser som
krever tålmodighet og avstand. Det ene er fellesdekk
der hunden skal ligge i ro i 2 min med eier på 20
meters avstand. Det blir vanskeligere jo større
avstand det er mellom oss.
Den andre øvelsen består i at fører skal sende
hunden fra seg. Den skal løpe 10 meter fram og inn
i en rute markert på bakken ved hjelp av bånd og
4 kjegler. Vel framme skal den stå i ro i 2 sekunder
inne i ruta. Dette har vi jobbet mye med. Det
rareste var imidlertid at Eir gjorde det helt riktig
på første forsøk, etter at hun hadde sittet (i buret)
og observerte Tinna øve på dette, og så bli belønnet
inne i ruta uke etter uke!
Har du prøvd andre aktiviteter og kurs enn de tre
du har fortalt om?
- Ja, vi har gått et smellerkurs i regi av avd
Trøndelag. Det var et helgekurs, og fungerte mest
som en smaksprøve. Jeg tror smeller kan være en
artig aktivitet med lundehund som man også lett
kan trene på hjemme.
Har du satt noen framtidige mål for dere i forhold
til de aktiviteter dere gjør sammen?
- For oss blir veien til mens vi går og det viktigste er
24
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Er det noe du vil fortelle til slutt
om disse erfaringene du har
oppnådd med Tinna og videre
framover?
Jeg tror det har vært riktig for oss
to med den innsatsen vil la ned i
grunntreningen. Vi har hatt mye
igjen for det. Jeg besluttet tidlig
å ikke sammenligne oss med
noen andre. Alt får komme i det
tempoet som passer for oss. Det
har vært fint å prøve forskjellige
ting. Jeg merker at samspillet
mellom oss blir stadig bedre og
at Tinna er ivrigere etter å lære nye øvelser. Dette er
utrolig givende synes jeg.
Vi har ikke trent på agility de to siste årene. Men,
når Tinna ser en agilitybane, blir ho veldig ivrig
og vil utpå, så det spørs om vi ikke må prøve oss
litt på det igjen etter hvert. Tror dog det kan bli
rallylydighet som vil bli hovedaktiviteten, da det er
så enkelt å trene hjemme om vinteren.
Uansett, det viktigste er at vi har det artig sammen
med andre eiere og hunder.
Intervjuet ble fortatt torsdag 12 okt. 2017.
Redaksjonen takker for ditt bidrag, Hanna, og
ønsker lykke til framover sammen med Tinna og
også med Eir.

Lydighet (LP)
Lydighet er en gren hvor man utfører fast bestemte
øvelser og det bedømmes om man har klart dem
riktig. Alle hundene gjør de samme øvelsene, og
deretter vurderes det hvordan de ble fremført. I
lydighetsringen ser vi hunder av nesten alle raser og
førere i alle aldre. Det konkurreres i fire klasser med
stigende vanskelighetsgrad.
Rallylydighet (RL)
Rallylydighet er en hundesport som ble godkjent av
NKK i 2013. Sporten går ut på å gå gjennom en bane
som består av 15-22 skilt med øvelser fra lydighet,
agility og freestyle. Som i agility er banene nye for
hver konkurranse, slik at kombinasjonene ikke er
gitt på forhånd. Banene har en maksimaltid på 4
minutter, og det konkurreres her også i fire klasser
med stigende vanskelighetsgrad.

Å trene en redd hund
Tekst og bilde av Elin Mariboe og Rune Aga

Hassel vår har helt fra hun var liten
valp vært veldig redd for fremmede
mennesker. Hun bjeffer og gjemmer
seg eller løper vekk når nye mennesker
kommer innenfor hennes komfortsone.
Hun har også vært veldig redd for
labbene sine, og er det delvis ennå.
Vi skjønte raskt at eksponeringen vi
hadde utsatt våre to tidligere hunder
for, ikke ville fungere for henne. Våre
to tidligere valper ble eksponert for
mennesker i forskjellige situasjoner
fra tidlig alder, og er begge elskelige
og hyggelige mot de de møter. Med
Hassel er det annerledes. Hun stolte
heller ikke på oss eierne og stakk
vekk fra flokken i stedet for å søke
tilflukt i den når hun ble redd.
Vi bodde på tiden vi fikk Hassel
på hver vår kant av landet, og på et
tidspunkt da Hassel var blitt renslig,
ble hun boende hos Rune i tre uker
for å finne seg selv litt uten de andre
hundene. Dette hjalp henne til å
få litt mer selvtillit, men vi hadde
fortsatt en lang vei å gå. Nå er Hassel
11 måneder gammel, og vi har ennå
ikke gått valpekurs fordi hun er så
redd for fremmede at hun ikke klarer
å konsentrere seg, men vi har gjort
stor framgang ved å jobbe sakte
framover.

Holli, Hassel, og Hekla på fanget til Rune

I dag kan hun gå forbi folk vi møter
i lysløypa uten å bjeffe, og hun vil
gjerne løpe etter de og snuse på
de etter at de har passert. Hun tør
å snuse på fremmede så lenge de
ikke ser direkte på henne. Hun er
med Elin på jobb og klarer å takle
fremmede inn på kontoret hennes,
selv om hun fremdeles skjelver litt og
kan gi fra seg et bjeff i ny og ne. Hun
vil være med Elin på jobb framover
for å lære seg at fremmede ikke er
farlige.
Den første tida måtte vi gå på
fotballkamp for å få klippet klør
fordi hun var så redd for fotene sine
og ikke stolte på oss. Nå stoler hun
såpass på oss at hun kan sitte på
fanget til Rune mens Elin klipper.
Hassel har ikke på noe tidspunkt
vist aggressive tendenser til tross
for sin redsel, selv ikke når hun
har blitt trengt inn i et hjørne av
en fremmed. Hennes instinkt sier
henne at hun skal flykte, ikke bite. Vi

har jobbet med henne hovedsaklig
med lite eksponering pr. gang. Hun
har fortsatt en vei å gå for å bli enda
tryggere, og vi tror nok at hun aldri
vil bli elskelig mot fremmede sånn
som vår nest eldste hund er.
Vår erfaring med en redd hund er
at den trenger mye kjærlighet og
forståelse, og at hunden må få ta ting
i sitt eget tempo. Fremmede som vil
hilse på vår Hassel, må finne seg i å
sette seg ned på huk og vike blikket,
slik at hun kan få nærme seg dem i
sitt tempo. Hun bruker mindre og
mindre tid på å bli kjent med folk nå,
og vi ser at framgangen går fortere.
I hverdagen er hun en trygg hund
som kan løpe løs på jordene, som
kommer på innkalling og relaterer
seg til flokken. Det blir spennende
å se hvor hun er når det nærmer seg
neste jul, og selvfølgelig er vi spent på
hennes første nyttår hos oss. Hun har
imidlertid aldri vært redd for lyder, så
vi håper det beste.

Hassel og Hekla på jobb
Nr. 4- 2017
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Det er mange som har
fått seg valp i år, og
da trenger man leker
som tåler en støyt, for
sylskarpe valpetenner tar
fort knekken på selv de
dyreste og fineste leker.
Disse her er både billige
og selvgjorte, og tåler
dessuten en omgang i
vaskemaskinen om de
skulle bli skitne. De er
også lett å få til, selv for
den som ikke er noen
ekspert på søm eller
annet håndarbeid.

Dette trenger du:
Du trenger et gammelt
utslitt sokkepar (mine
er svarte, har hull på
helen og er av ull, men
bomullssokker eller andre
stoffer går like godt), en
tennisball, en liten bit
skumgummi, en synål, to
knapper, en stoffbit og litt
tråd.

3
Bruk ei lang, tynn nål for å feste
knappene. Stikk nåla tvers gjennom
hodet, slik at du får festet en
knapp på hver side tvert overfor
hverandre.

1

2

Sokkedyret er heller ikke vanskelig
å få til. Klipp skumgummibiten til
passelig fasong, putt inni sokken og
knytt for.

4

Ta de to knappene og fest dem på
hver side av hodet.

5

Nå skal du sy nese. Finn en passe
tykk tråd av riktig farge, jeg
valgte rød, og siden den tråden jeg
hadde var ganske tynn, la jeg den
firedobbelt. Sy nese foran på hodet
til dyret.

Jeg hadde funnet en svart stoffbit
til å lage ører av, men det er ikke
nødvendig med samme farge som
sokken. Bruk gjerne en annen
farge. Brett ørene sammen, og sy
dem fast midt oppe på hodet.

1
Ball-i-sokk er gjort på en-to-tre. Du
tar en tennisball (eller en annen ball
i passe størrelse), putter den inn i
sokken og knyter for bak den.

Jeg festet ørene i forkant, og sydde
en stripe bakover slik at ørene sitter
fast fra panna og bak i nakken. Fest
tråden, eller gjør som jeg gjorde,
hadde en lang tråd som jeg stakk ut
og inn rundt hodet på dyret for å
markere halsen.

Ball-i-sokk
og sokkedyr til valpen
Tekst og foto av Solveig B. Steinnes

2
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Sokkedyret er ferdig, og Sussi har allerede tatt dyret i bruk.
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Lillelunden

Nå er gode råd
dyre.

Kryssord 4 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. Guttenavn
2. Når en valp har sluttet å tisse og bærsje inne, er den ……. (et annet ord for renslig)
3. Ikke snill
4. Skogens konge
5. Et oljeselskap
6. Ikke gammel
7. Kassen
8. Ha det gøy
9. Ikke flittig

2

1

Rolf kikker seg
rundt, kanskje
han kan finne
noe å slå inn
døra med?

3
5

9

Rolf er redd
mannen skal
skade hundene.
Så hører
han sirener
i det fjerne.
Politifolkene
må ha tilkalt
forsterkninger.

7
8

4
6

Vil du være med i trekningen av en liten premie, send inn svaret til
redaksjon@lundehund.no innen 1. februar 2018. Voksne kan også sende inn på egne eller

Hundepatruljen
tar
ferie

andres barn eller barnebarn.
Løsningen på kryssordet i forrige nummer var: HAREUNGER
Vinner denne gangen ble Seline Bossheim 3 år fra Leirfjord. Vi gratulerer, og premie er
sendt i posten til Seline.
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Del 4 Endelig
ferie

Litt lenger vekk langs veggen ser
han ei lastetralle med fire hjul
som står med to kornsekker på
seg. Rolf løper bort og hiver av
kornet, så får han fart på tralla
mens Roya løper ved siden av og
bjeffer. Farten har blitt ganske
stor da han igjen nærmer seg
døra, og Rolf kjører på med all
kraft.
Akkurat i det han treffer døra,
går den opp og en mann med to
søppelsekker på ryggen kommer
til syne i døra. Mannen blir
svært overrasket, og klarer ikke
å komme seg ut av veien. Tralla
meier han ned og både han og
sekkene blir liggende på tralla.
Mannen skriker: «Beina mine,
au, au, au, beina mine». Da er
det plutselig flere politifolk
rundt Rolf. De drar mannen av
tralla og legger han i bakken.
«Tilkall ambulanse», sier en av
politimennene.
I alt oppstyret har Rolf sluppet
Roya, men nå hører han henne.
Hun jobber med et eller annet
inne i rommet foran dem. Rolf
fisker fram mobilen sin og får
på lommelykten. Da får han
se Roya som river og sliter i
sekkene mannen hadde på
ryggen da han kræsjet med
tralla. Hun piper og spytter
plast. «Roya», sier Rolf, «vent,
jeg skal hjelpe deg». Rolf finner
fram universalverktøyet han
alltid bærer på seg, og skjærer
opp sekkene. Og der er de –
Lurus og Birk, men de ser døde
ut. Med ett er Tom bak han og
løfter opp Lurus og rister han.
«Vi må til dyrlegen, fort», sier
han.
Tom med Lurus på fanget, Rolf
med Birk på fanget og Roya
ved føttene sine sitter i baksetet
på en politibil mens de kjører
for fulle sirener igjennom
Midtimellom. Dyrlegekontoret
ligger på andre siden av byen.
Dyrlegen er varslet og har hivd
ut alle andre pasienter når de
ankommer.

Lurus og Birk blir lagt på hver
sin benk og undersøkt. «De
er dopet ned», sier dyrlegen,
«men vi skal nok få liv i de
igjen. Vi må ha de inn på
intensivavdelingen her, så dere
må være snille å vente utenfor».
Tom og Rolf setter seg på
venteværelset. «Stakkars Lurus
og Birk», sier Tom. «De klarer
seg nok, skal du se», sier Rolf,
«men jeg lurer på hvordan det
har gått med de andre hundene i
den store containeren?
To dager senere sitter Rolf og
Tom ved kjøkkenbordet hjemme
hos Tom mens hundene løper
ute og koser seg. Endelig ble det
ferie på Tom, Birk og Roya også.
I dagens avis kan de lese:
«Politiet er svært takknemlig
for hjelpen de fikk av Rolf
Heiene fra Hundepatruljen og
hans bror Tom Heiene. Rolf
Heiene stilte en av sine hunder
tilgjengelig som lokkemat, og
slik fikk vi fanget fire menn
som hadde hoppet av et sirkus
som besøkte byen her for tre
dager siden. Mennene hadde en
dressert katt som var ekspert på
å lure hunder. De ble fristet til å
tjene litt mer penger på å fange
hunder som de skulle selge i
hjemlandet sitt. Mennene dopet
ned hundene med kloroform
som de hadde tilgjengelig fra
sykestuen på sirkuset. Dette
for at de ikke skulle bjeffe når
de transporterte dem. De var
nesten i mål med antall hunder
de kunne klare å få med seg da
de ble funnet. En av mennene
brakk beina i forbindelse med
pågripelsen, og er innlagt på
Midtimellom sykehus med
bevoktning. De tre andre er
fengslet. Containeren nede på
havna hørte til sirkuset.
Nå blir det lite frihet for
mennene en periode, og katten
– ja, den har blitt sendt tilbake
til sirkuset og må få seg nye
trenere.»
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Lundehundtreff i Oslo

Nytt fra avd Nordland

Tekst og foto: Ragna Fossen

I høst har vi hatt to lundehundtreff
på Ekeberg - ett i september og
ett i november. Veldig hyggelig at
så mange har lyst til å møtes og la
hundene leke litt på hundesletta, det
er gøy for gammel og ung, tispe og
hann, eiere og interesserte.

Tekst og foto: Hilde-Britt Nilsen

Neste treff blir i 2018, på Sognsvann
lørdag 3. februar kl 13. Vi møtes ved
bommen og så går vi rundt vannet vær presise siden det er kaldt å stå og
vente.
Tentative datoer for treff i 2018
forøvrig lørdagene 7. april, 9. juni,
1. september og 3. november, på
Ekeberg ved søylehuset kl 13.
NB! For å være sikker på at det blir
treff på den aktuelle datoen må du
sjekke Facebook eller kontakte Ragna
på ragna.fossen@gmail.com / 934
12 856 når det nærmer seg, siden
avlysning/flytting kan forekomme.

Lundehund treff i Saltstraumen av Norsk
Lundehund klubb avd Nordland, 29/9-1/10

I strålende høstvær møtte 7 firbente og 14 tobente på
treffet. På fredag møttes vi på kvelden for å la hundene
hilse. Videre på lørdag fikk vi ”besøk” fra Bodø av to
familier.

Vi startet dagen med enkel agility trening og søk på
egg (hønseegg). Det var utrolig morsomt å se hvor fort
hundene tok oppgavene de fikk. Til og med lille Storm
på 4 måneder hoppet over det høyeste hindret. Hundene
viste stor interesse for eggsanking og jeg ble imponert

over hvor fort de tok oppgaven. Det er tydelig at de har
jaktegenskapene sine godt intakt og det gleder meg å se
hundene jobbe med det de ble brukt til før Lundefuglen
ble fredet.

God jul og godt nyttår ønskes til alle
sammen!

Lundehundtreff
i Drammen
Tekst Alejandra Garcia, foto Helge Tollefsen

Vi har hatt to treff i Drammen denne
høsten hvor Dorthe Tollefsen har
vært initiativtaker.
Siste treff var 5 november i
Hamborgstrømskogen. Seks hunder
og fem eiere møtte opp til en
vellykket treff i ruskevær.

Etter det gikk vi en kort tur og fant oss en liten øy-tarm
hvor vi kunne sitte litt for oss selv og nyte utsikten over
Saltstraumen med sola i fleisen. Vi hadde med lunsj og
hundene lekte godt sammen.

Den yngste hunden som deltok på
treffet var rett under 4 mnd gammel.

På kvelden spiste vi middag sammen på Milano på
Tverlandet. De serverte oss god mat og det var hyggelig å
avslutte dagen med et felles måltid.

På turen var vi heldige og hadde med
egen fotograf og lundehundeier som
sto for flotte blider av hundene.

På søndag gikk vi en lengre tur sammen før vi takket for
laget. Jeg gleder meg allerede til neste års treff og takker
alle som ble med i år.
For styret, Hilde-Britt
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Nytt fra avd Trøndelag
Tekst og foto av Hilde Birgitte Berg

Hei alle lundehundentusiaster!
Vi har hatt en fantastisk flott høst her i Trøndelag, med
perioder med masse regn – men også en meget vakker
september. Nå banker snart Kong Vinter på døra og
vi har allerede hatt et snev av hvitt, til hundenes viltre
begeistring! Det er en sann fryd å se våre firbeintes
enorme glede over dette hvite de kan boltre seg i.
Vi har ikke hatt så mye aktiviteter i høst, men i samband

Vi startet ettermiddagen med å ha et Lundehundrace
nede ved Snåsavannet, og det bød på trim og mye
latter. De fleste firbeinte kom seg over målstreken,
men noen gutter hadde en helt annen agenda og ville

med Steinkjerutstillingen 2. september hadde vi vårt
årlige treff på Kvam Motell og camping.
Det var som alltid et kjempetrivelig treff, og i år var det 22
tobeinte og 19 firbeinte som møtte opp. Vi hadde besøk
fra Avd Nordland denne gangen også. Veldig koselig som
alltid.

Også i år hadde vi fått lov til å låne gassgriller, uteplass
og kjellerstue av campingen, og i år var været så flott
at vi kunne sitte ute helt til mørket falt på. Det var stor
trivsel rundt bordene med mye god mat, god prat og nye
bekjentskaper.

Vi vil ønske dere alle ei riktig flott førjulstid, og Riktig
God Jul og et Godt Nytt Lundehundår!

Før bladet er kommet ut til medlemmene, har vi
arrangert Julelunsj på Øya også i år. Det skal dere få høre
mere om i LHN nr 1.

På vegne av styret for NLK, avd Trøndelag

Vi håper å se mange av dere på aktiviteter, treff og turer
også i 2018.

Hilde Birgitte L. Berg

heller bråstoppe for å lukte på hærlige dufter og søte
lundefrøkner. Vinneren etter flere runder ble til slutt Jølle
Buster med Inger Marie Storli, gratulerer!

Keeza’s Lunde Unni,
Paluna’s Atla Troyadotter og
Moonheim Kalles Fanni
Paluna´s

ønsker alle en

God Jul og et Godt Nyttår!

Vi var også så heldig å få litt levende musikk nede ved
vannet. Wilhelm Strid hadde med seg trekkspillet sitt og
satte en ekstra spiss på stemningen.
32
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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

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 (Kst.)

Eirik Anders Olsen, Straumsjøen, tel: 974 23 074

Styremedlemmer

Berit Martiniussen, Vestbygd, tel: 480 05 656
Beate Leirfall Danielsen, Bøstad, tel: 900 40 676

Varamedlemmer

Hilde Birgitte Nilsen
Per-Kurt Danielsen

Valgkomité

Elin Isaksen (leder)
Lisbeth Annie Endresen
Karen Elise Dahlmo

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

Kasserer

Tove Bastesen

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
Arbeidsgruppa for Lundehund-museet
e-post: museum@lundehund.no
Karen Elise Dahlmo
Rita H. Daverdin
Turid Helfjord

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 og 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

Alle burde ha en slik hengende på kjøkkenet!

Lundehundkalenderen 2018 er klar!
Dette er en solid og glanset kalender med masse flotte bilder,
kjøp en til deg selv og en i julegave til noen du kjenner.
Pris kr 200 pr stk. + porto
Kjøpes fra Lundebua
e-post: lundebua@lundehund.no
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