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Frist for innsending av stoff til neste
Lundehund-nytt er 1. september 2018

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

Årets eventyrtur til Lovund!
GOD VÅR til 2 & 4-beinte fra Paluna´s FLORA
Saradatter f. 29/1-08, Paluna´s Øydis CENTA
Troyadotter f. 9/4-12 og VILJAR f. 18/4-14, eier
og fotograf Turid Johansen.

Kennel Lundestugu
Gro W. Viken, mob. 905 85 277
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Forsidebildet dene gangen er
fra avd Nordlands treff under
Lundkommardagene 13-15 april på
Lovund. Bildet er fra en samling med
forskjellige hundeaktiviteter hvor
Mio (eiet av Nina Schneider og Daniel
Winkler) har en stille samtale med
en av valpene fra B-kullet til Tove
Bastesen/ Kennel Limhaugens Skye.
Blinkskuddet er tatt av Nina Schneider.
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Nytt regelverk fra
Norsk Kennel Klub i 2018

Norsk
Lundehund Klubb

Tekst: Dagrunn Mæhlen og sakset fra NKK

Valpeshow
HP (Hederspremie) er gjeninnført fra 01.01.2018 som et
krav for å bli best i rasen (BIR) og for å kunne representere
rasen i gruppefinalen. Dommer kan tildele HP (i konkurranseklasse) til alle valper som bedømmes å være en lovende
representant for rasen. Best plasserte valp i aldersgruppen
4-6 mnd og 6- 9 mnd som har fått tildelt HP, konkurrerer
om BIR valp. Arrangør kan velge å tildele BIR 4-6 måneder
og BIR 6-9 måneder, og at begge representeres i gruppefinalen, om arrangøren ønsker dette. Se regelverk på NKK, der
nytt regelverk gjelder også for unghundskuer, open show og
match show.

Klubbens adresse:
Norsk Lundehund Klubb
v/leder Merete Evenseth,
Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdalen
Klubbens faktura-/regnskapsadresse:
Norsk Lundehund Klubb
v/kasserer Solveig Bjørkenes Steinnes,
Bonesveien 1150, 9360 Bardu
e-post: so-stein@northernbones.com
Bank-konto: 9365 25 83561
IBAN nr NO3993652583561
BIC/SWIFT LANDNOK1
Styret i Norsk Lundehund Klubb
2016/2017:
Felles e-post: styret@lundehund.no
Leder: Merete Evenseth,
Tel: 916 44 269
e-post: leder@lundehund.no
Nestleder: Astrid Rødsand
Tel: 481 85 004
Sekretær: Karen Elise Dahlmo
Tel: 900 51 420
Styremedlem: Irene Stølan
Tel: 952 22 079
Styremedlem: Svein Birger Syvertsen
Tel: 928 67 771
Varamedlemer til styret:
Even Tveråmo
Elisabeth Røsholdt
Valgkomité:
Trygve Widding
Rita H. Daverdin
Elin D. W. Johannessen
Vara til valgkomiteen:
Morten Strandmoe
Revisor:
Øyvind Hjelme
Odd Reidar Gautun
Seniorkontakt:
Margit L. Våtvik

www.lundehund.no
Registrerte medlemmer i NLK:
464 pr 23. mai 2018
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Fra
klubbens
leder
Endelig er sommeren på vei
og vi i nord kan se frem til
lyse sommernetter med sol
døgnet rundt.
Ønsketenking i allefall,
men vi er jo lovd sol og
sommer i Kristiansand
under Lundehunddagene
3-5 august, så jeg har noe
å glede meg til. Håper du
kommer til Åros camping
disse dagene, og at du har
bestilt deg overnatting på
campingen. Klubben har
aldri vært på Sørlandet før,
så dette blir spennende.
Tenk så heldig vi er som kan
legge våre Lundehunddager
rundt om i vårt vakre land.
Og en av disse vakre
plassene i Norge er
Helgelandskysten. For to
år siden så oppdaget jeg
at Lundkommardagan på
Lovund, 14 april kom på en
lørdag. Tok tanken videre
til daværende leder av avd
Nordland, Karen Elise
Dahlmo og vi begynte å
planlegge tur dit i 2018.
Og det ble en fantastisk
opplevelse. Nydelig vær

hadde vi hele tiden.
Lundehund folk kom
kjørende fra Tromsø i Nord
til Kongsvinger i sør og
sammen hadde vi det veldig
trivelig. Vi promoterte
Lundehunden og klubben
for alle som ville høre og
de var det mange av. Holdt
foredrag på Lovund hotell
for hotellets gjester og noen
ble så engasjert at de satte
seg straks opp på valpeliste
hos valpeformidleren. Alt
i alt var vi 29 lundehunder
og rundt 20 eiere. Takk for
opplevelsen Lovund, Træna
og alle dere lundehundeiere
som tok turen ut i havgapet.
I dette nummeret finner
du også årsmeldingen og
en stemmeseddel. Du kan
være med å påvirke hvilke
kandidater du ønsker inn i
klubbens styre. Og jeg håper
du bruker stemmeretten
din. Det er artig å høre at
flere ønsker å være med i
styret.

Nordic Dog Show
Fra år 2018 har NKK innført Nordiske utstillinger- "Nordic
Dog Show". Den første nordiske utstilling i Norge var NKK
Bø i februar 2018. På de nordiske utstillinger tildeles nordisk
cert i tillegg til det nasjonale "stor-certet". Som en overgangsordning vil det i 2018 og 2019 være mulig å oppnå både
nordiske utstillingschampionat (NORD UCH) og Nordiske
UCH. Se regelverk på NKK sine sider om Nordiske utstillinger/Nordic Dog Show.

Rosetter og Spesialen 2018
Tekst: Dagrunn Mæhlen

Hederspremie (HP) til valp/er og BISS til beste
hund på Norsk Lundehund Klubbs Spesialutstilling
(Spesialen).
HP
Hederspremie (HP) vil også bli utdelt til valp/er på
Spesialen.
BISS
I Søgne vil beste hund få sin rosett som BISS, (Best in
Show Spesial) jf. styrevedtak sak 56/17. "Styret vedtar
å gå over til BISS (Best in Show Spesial) med rosett fra
og med Spesialen 2018."
I Lofoten 2016 og Sanngrund 2017 ble beste hund
BIS, men var da ikke godkjent av styret for å bli tildelt
BISS rosett.

Rallylydighet
Fra 01.01.2018 er det nye regler for aktiviteten rallylydighet.
Denne gjelder til 31.12.2020. Se regelverk på NKK.

Innom Jena i Tyskland i sommer?

Se nærmere på anatomien til lundehunden

Av Stein Greter, foto Phyletiske Museum i Jena, ikke-kommersiell gjenbruk/Google

For interesserte som på veien sydover
tilfeldigvis besøker Jena i Tyskland,
kan jeg opplyse i Phyletiske Museum
(museet viser utviklingen av
mennesker og dyr) der er det utstillt
4 skjeletter av Lundehunden og at
lederen for museet, professor Martin
Fischer regner med at de 4 hundene
utstoppes i løpet av året.
Professor Fischer er også leder for
Institutt for Spesielle Zoologi og
Utviklingsbiologi og har ledet 3
bachelorarbeider over anatomiske
forskjeller mellom vanlige hunder

og Lundehunden. Der ble det funnet
anatomiske finheter, som ikke er
funnet hos andre hunder og som
hittil ikke er blitt beskrevet hos
Lundehunden.
Interesserte kan sende en e-post til
professor Martin Fischer (martin.
fischer@uni-jena.de) som, hvis han
er i Jena, gjerne vil guide norske
besøkende (han snakker engelsk).
Siden en av hans spesialområder
er hunder, er han predestinert til å
fortelle om vår rase. Da han i tillegg er
en meget god foredragsholder vil det
lønne seg å høre ham.

Redaksjonen korrigerer
Under oppsettet av Norsk Lundehund champions i 2017 i siste nummer av
Lundehund-nytt kom desverre ikke Alfa med på listen. Redaksjonen beklager
dette, og her er det manglende oppsettet:

Godt valg, så sees vi i
Kristiansand.
Hilsen Merete

N UCH Alfa ble norsk champion i Sandefjord 05.06.17 for dommer Colette
Muldoon. Eier Gerd Langenes, og oppdretter er Berit Marthinussen.
Nr. 2- 2018

5

Lundehund-nytt

Lundehund-nytt

Lundehunder født, og hvor de dro
Fra Av- og sunnhetsutvalget v/Torbjørg Lille Wagtskjold

11.12.2017ble det født 5 valper hos Finn Lund, Drangedal
Kullnr. 180731
Far
Syrinborgs Gulltann - NO39640/16
Mor
Moonheim Kalles Gunlög - FI15559/14
Urdfjells Brisk - NO32380/18 H
Urdfjells Barlind - NO32381/18 T
Urdfjells Blomster - Fryd - NO32382/18 T
Urdfjells Bark - NO32383/18 H
Urdfjells Bjørk - NO32384/18 T

Han er far til 9 valper
Hun er mor til 9 valper
2074 Eidsvoll Verk
3750 Drangedal
3560 Hemsedal
4362 Vigrestad
2880 Nord-Torpa

01.01.2018 2017 ble det født 4 valper hos Ellen Utsi, Disenå
Kullnr. 180785
Far
Godhunden Banto Herman - NO39658/16
Han er far til 4 valper
Mor
Mist - NO47434/15
Hun er mor til 4 valper
Toot's Æ Vil Bare Dans - NO32555/18 - T
2114 Disenå
Toot's Ælsk Dæ Vilt - NO32556/18 - H
9020 Tromsdalen
Toot's Æ E Din - NO32557/18 - H
2847 Kolbu
Toot's Æ Tåle Trøkket - NO32558/18 - H
3360 Geithus
13.01.2018 ble det født 2 valper hos Liv Skjervik, Sandnes
Kullnr. 181081
Far
Snefell - DK10782/2015
Mor
Paluna's Atla Troyadotter - NO30013/11
Paluna's Liv Atladotter - NO33496/18 T
Paluna's Lodin Atlason - NO33497/18 H

Han er far til 8 valper
Hun er mor til 14 valper
4330 Ålgård
3216 Sandefjord

29.01.2018 ble det født 5 valper hos Solveig Bjørkenes Steinnes, Bardu
Kullnr. 180998
Far
Fratercula's Tango For To ALFRED - NO39501/16 Han er far til 5 valper
Mor
Vingheias Vendelin - NO39044/12
Hun er mor til 10 valper
Oliver av Northern Bones - NO33213/18 H
9146 Olderdalen
Olvar av Northern Bones - NO33214/18 H
38270 Sammaljöki, Finland
Ole Einar av Northern Bones - NO33215/18 H
8904 Brønnøysund
Olivia av Northern Bones - NO33216/18 T
8140 Inndyr
Olympia av Northern Bones - NO33217/18 T
2413 Elverum
09.02.2018 ble det født 3 valper hos Inger Marie Storli, Steinkjær
Kullnr. 181452
Far
Linesviken's Wiljar - NO51980/14
Han er far til 3 valper
Mor
Lyrypa's Flora - NO55950/11
Hun er mor til 10 valper
Lyrypa's Willy Terje - NO34698/18 H
29323 Wietze, Tyskland
Lyrypa's Wanja - NO34699/18 T
2683 Tessanden
Lyrypa's Willma - NO34700/18 T
7732 Steinkjær
12.02.2018 ble det født 5 valper hos Anette Vabø-Andersen, Tvedestrand
Kullnr. 181358
Far
Moonheim Abbes Kaiser - FI16364/17
Han er far til 5 valper
Mor
Dunderdalens Hedda - NO38416/12
Hun er mor til 9 valper
Pride Of Norway's Blizzard - NO34350/18 H
0661 Oslo
Pride Of Norway's Beaufort - NO34351/18 H
3140 Nøtterøy
Pride Of Norway's Blue Lava - NO34352/18 T
4900 Tvedestrand
Pride Of Norway's Breeze - NO34353/18 T
5535 Haugesund
Pride Of Norway's Blazing Sun - NO34354/18 H
4900 Tvedestrand
6
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15.02.2018 ble det født 3 valper hos Unni Storli, Rennebu
Kullnr. 181406
Far
Jølle Buster - NO41743/15
Mor
Lyrypa's Maja - NO43666/14
Lyrypa's Zignhild - NO34513/18 T
Lyrypa's Znøfrid - NO34514/18 T
Lyrypa's Zigve - NO34515/18 H

Han er far til 14 valper
Hun er mor til 6 valper
7391 Rennebu
7200 Kyrksæterøra
1362 Hosle

26.02.2018 ble det født 5 valper hos Ida Skarkerud, Moelv
Kullnr. 182201
Far
Stein Lunde's Mikkel - LOLM/172/15
Mor
Tuva fra Vågen - NO56410/13
Mjøskastellets Eine - NO37112/18 H
Mjøskastellets Elvin - NO37113/18 H
Mjøskastellets Emrik - NO37114/18 H
Mjøskastellets Eir - NO37115/18 T
Mjøskastellets Elfi - NO37116/18 T

Han er far til 5 valper
Hun er mor til 6 valper
1930 Aurskog
4628 Kristiansand S
2618 Lillehammer
3533 Tyristrand
5200 Os

26.02.2018 ble det født 1 valp hos Lisa Knapskog Skauge, Frekhaug
Kullnr. 182034
Far
Ask - NO30097/16
Han er far til 5 valper
Mor
A-diva Eir - NO57503/12
Hun er mor til 1valp
Gulla - NO36676/18 T
5918 Frekhaug
03.03.2018 ble det født 4 valper hos Tove Helen Bastesen, Sandnessjøen
Kullnr. 181581
Far
Linesviken's Æro - NO41424/15
Han er far til 7 valper
Mor
Linesviken's Luna - NO32884/16
Hun er mor til 7 valper
Bailey av LIMHAUGENS SKYE - NO35142/18 T
7520 Hegra
Balder av LIMHAUGENS SKYE - NO35143/18 H
6005 Ålesund
Bjørn av LIMHAUGENS SKYE - NO35144/18 H
61200 Brno, Tsjekkia
Birka av LIMHAUGENS SKYE - NO35145/18 T
1621 Gressvik
08.03.2018 ble det født 3 valper hos Tove Strandmoe, Sandefjord
Kullnr. 182518
Far
Syrinborgs Gulltann - NO39640/16
Han er far til 12 valper
Mor
Frontpage Nysgjerrige Petra - SE14409/2011
Hun er mor til 11 valper
Syrinborgs Mio, min Mio - NO38104/18 H
152 40 Södertälje, Sverige
Syrinborgs Miramis - NO38105/18 H
623 79 Klintehamn, Sverige
Syrinborgs JumJum - NO38106/18 H
3089 Holmestrand
Importerte hunder:
Eriksro My Tippi Pippi – FI56548/12 T
Maxi - NO33719/12 H
Midnattsol Flekk - AKCNP38170901 H (ikke omreg. til NKK)

3825 Lunde
3825 Lunde
5055 Bergen

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

Nr. 2- 2018
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Norsk Lundehund Klubb
inviterer til Lundehunddagene 2018:
treff og utstilling

Lundehunddagene
2018

Åros Feriesenter, Søgne
3. - 5. august 2018

Program for helgen*
Fredag 3. august

Kl 16:30 Ringtrening
kl 18:00 Info fra Giardia gruppen
kl 19:00 Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb
kl 21:30 Sosialt

Lørdag 4. august

kl 10:00 Spesialutstilling med utdeling av stort cert., d
 ommer Arne Foss
kl 18:00 Festmiddag med grillbuffe. Pris ca kr 250. Barn halv pris.
- 22:00 Gi beskjed dersom du har særlige matbehov

Søndag 5. august

kl 10:00 Medlemsmøte, med informasjoner og spørsmål til styret
og andre tillitsvalgte
kl 12:00 Mønstring Prosjekthundene
kl 13:00 Mentaltest



Påmelding
•
•
•

3. - 5. august 2018
Åros Feriesenter - Søgne på Sørlandet
• Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb
• Spesialutstilling med utdeling av stort cert
• Festmiddag
• Medlemsmøte
• Info fra Giardiagruppen, mentaltester og mønstring av
prosjekthunder

•
•

Ringtrening: info v/Gerd Langenes, ingen påmelding nødvendig, varighet 16:30 - 17:30.
Påmelding til utstillinga skjer elektronisk via NKK (nkk.no). Påmeldingsfrist 8.7.2018 (utsatt frist
13.7.2018). Spørsmål kan sendes til spesial@lundehund.no. og merkes "Elin, Utstilling".
Påmelding til mentaltest sendes til spesial@lundehund.no og merkes "Solveig, Mentaltest". Max 15
deltakere. Påmeldingsfrist 01.08.2018.
Påmelding til «Barn og Hund» skjer i sekretariatet på utstillingsdagen.
Påmelding til festmiddag sendes til spesial@lundehund.no og merkes «Gerd, festmiddag». Frist for
bindende påmelding til festmiddag er senest 25.07.2018.

HUSK: ALLE MÅ VISE GYLDIG VAKSINASJONSKORT FØR DE SLIPPER INN PÅ UTSTILLINGS
PLASSEN. DE SOM HAR MED SEG HUND SOM IKKE SKAL STILLE I KONKURRANSEN MÅ
OGSÅ VISE GYLDIG VAKSINASJONS
KORT. ALLE HUNDENE SKAL VÆRE VAKSINERT I
HENHOLD TIL NKKs REGLER. VALPER UNDER 4 MÅNDERS ALDER HAR IKKE ADGANG TIL
UTSTILLINGSPLASSEN.

Praktisk informasjon
Felles epost
adresse for Lundehunddagene 2018 er

Et slikt treff er avhengig av at flere hjelper til. Vi har
mange oppgaver som må løses. Hvis du kan bidra
så sende epost til spesial@lundehund.no og merk
eposten med ”Dugnad”.

Hver enkelt tar selv kontakt med Åros Feriesenter
AS, for bestilling av leilighet/hytte og plass til bobil
og campingvogn. Benytt e-post aaros@aaros.no for
bestilling. Merk e-posten med at bestillingen gjelder
Norsk Lundehund Klubb sitt treff. Du finner mer
infomasjon om Åros Feriesenter AS på www.aaros.no

Du kan kjøpe mat og drikke i k
 afeteriaen på feriesenteret.

spesial@lundehund.no hvor leder er representert,
dogwebb arra ansvarlig, Lundehund-nytt kontakten
og lokal teknisk arrangør v/ fylkeskontakten i Agder.

Under Lundehunddagene har vi stort lotteri til inntekt for klubben. Og vi blir veldig glade dersom du tar
med en gevinst eller to.

Det finnes flere andre overnattingssteder i området
Kristiansand/Søgne. Medlemmene må selv kontakte
andre overnattingssteder for bestilling.
Foto: Hellevardene, Søgne © Andrva, Wikipediav
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Årsmøte 2018

ÅRSMELDING
Norsk Lundehund Klubb

DAGSORDEN

1. april 2017 - 31. desember 2017

Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb
Fredag 3. august 2018 kl 19:00
Åros Feriesenter, Søgne

Åpning av årsmøtet ved leder i Norsk Lundehund Klubb
1. Godkjenning av antall stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling

STYRETS SAMMENSETNING
Styrets sammensetning fra 1.april 2017 til 7. juli 2017
Leder:

Merete Evenseth

Nestleder:

Alejandra Garcia

Styremedlem og referent:

Irene Stølan

Styremedlem:

Geir Morten Jansberg

Styremedlem:

Gerd Langenes

Styrets sammensetning etter årsmøte 7. juli 2017

3. Valg av møteleder

Leder:

Merete Evenseth (1 år igjen)

4. Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen

Nestleder:

Astrid Driva Rødsand (2 år)

5. Årsmelding 2017

Styremedlem:

Svein Birger Syversen (2 år)

Styremedlem:

Karen Elise Dahlmo (2 år)

Styremedlem:

Irene Stølan (1 år igjen)

1. varamedlem:

Elisabeth Røsholdt (1 år)

2. varamedlem:

Even Tveråmo (1år)

6. Regnskap 2017 med revisors beretning
7. Kontingenten og budsjettforslag 2018
8. Innkommende saker
• Forslag om at NLK Avdeling Nordland legges ned
9. Saker fremmet av styret

Valgresultat ellers:

Stipendordninger for de som ønsker å ta dommerutdannelse

• Utdeling av hederspris
10. Valg

Velkommen til årsmøte!
Styret i Norsk Lundehund Klubb

Nr. 2 - 2018

Kasserer er Solveig Bjørkenes Steinnes og styret håper hun
vil fortsette fremover. Det er veldig greit å gi denne jobben
til noen som kan regnskap.

Revisor:

Øyvind Hjelme (gjenvalgt)

Trygve Widding

(1 år igjen)

Vararevisor:

Odd Reidar Gautun (gjenvalgt)

Rita H. Daverdin

(ny, valgt for 2 år)

Elin D.W. Johannessen

(ny, valgt for 2 år)

Vara: Morten Strandmoe

(ny valgt for 1 år)

TILLITSVALGTE OG STYREOPPNEVNTE UTVALG
Avlsrådet:
Christen Lang, Bergen (leder)
Hanna Gautun, Trondheim
Bård Mathias Andersen, Mo i Rana
Sigrun Rytter, Eidsvoll
Torbjørg (Lille) Wagtskjold, Bergen
Maien Munthe-Kaas (Veterinær som kontaktes ved behov)
Krysningsgruppa:
Består denne gangen av medlemmene av avlsrådet.
Arbeidsgruppe foring:
Karen Elise Dahlmo, Mosjøen (leder) og Ellen Brattbakk
(Mosjøen) i samarbeid med avlsrådet
Arbeidsgruppe adferd og bruksegenskaper:
Solveig Bjørkenes Steinnes (leder), Sigrun Rytter og
Elin D. W. Johannessen
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Vi oppdaget en feil under valget på antall år, da Alejandra
Garcia hadde et år igjen av sin valgperiode. Og for å få
kontinuitet i overlappingen sa Karen Elise at hun kunne sitte
et år, samt være referent.

Valgkomite:

• Forslag om tilpasning av klubbens lover til ny NKK lovmal
•

Gerd valgte å trekke seg med øyeblikkelig varsel i slutten av
april. Styret hadde ikke noe annet valg enn å fortsette med
redusert styrke og lavere aktivitet. Det taklet styret godt og
fikk gjennomført det som måtte vedtas med alle resterende
fire, tilstede. Leder ønsker å takke spesielt de styremedlemmene for sporty innsats.

Arbeidsgruppe Giardia hos Lundehund:
Gerd Langenes, (leder), Alejandra Garcia, Torbjørg (Lille)
Wagtskjold, og Rita H. Daverdin.
Kontaktpersoner ved spørsmål om mage/tarm problemer:
Gerd Haugen, Sætre
Unni Hofstad, Vikna
Liv Skjervik, Sandnes
Hanna Gautun fra Avlsrådet
Bård Mathias Andersen fra Avlsrådet
Valpeformidler:
Elin D. W. Johannessen, Hammerfest fra 1.5.2017. Hun overtok etter Gerd Langenes, Kristiansand. Alejandra Garcia er
valpeformidlers støttespiller og vara.
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Norsk Lundehund Klubbs database:
Marc Daverdin, Stjørdal (databaseansvarlig)
Torbjørg (Lille) Wagtskjold fra Avlsrådet

Lundehundkalenderen:
Hjemmesiden med Ragna Fossen, Berit Fanneløb
Marthinussen og Trine Thoresen

Hjemmesiden:
Ragna Fossen, Oslo (redaktør)
Berit Fanneløb Marthinussen, Vestbygda i Nordland
Trine Thoresen, Øverbygd i Troms

Ansvarlig for stand på messer:
Roger Gibson, Oslo
Geir Morten Jansberg, Kongsvinger
Fylkeskontakter:

Lundebua:
Geir Morten Jansberg

Finnmark:

Elin D. W. Johannessen,
Hammerfest

Lundehund-nytt:
Elin Mariboe, Bømlo (redaktør)
Jon Wagtskjold, Bergen
Solveig Bjørkenes Steinnes, Bardu
Dagrunn Mæhlen, Lensvik

Troms:

Janne-Grethe Konst Strøm,
Tromsø

Nordland:

NLK avd. Nordland v/styret

Nord-Trøndelag:

Unni Hofstad, Vikna

Sør-Trøndelag:

NLK avd. Trøndelag v/styret

Årets Utstillingshund:
Kari Gording
Hilde Birgitte L. Berg

Møre og Romsdal:

Tove-Ann Lillevik Vatne,
Ørsta

Sogn og Fjordane/
Hordaland:

Torbjørg (Lille) Wagtskjold,
Bergen

Rogaland:

Liv Skjervik, Sandnes

Aust- og Vest-Agder:

Gerd Langenes, Søgne

Hedmark:

Belinda Andersen,
Nes på Hedemarken.

Oppland:

Gro Viken, Roverud

Buskerud, Vestfold og
Telemark:

Gerd Haugen, Sætre

Oslo:

Ragna Fossen, Oslo

Akershus:

Alejandra Garcia,
Drammen

Østfold:

Irene Zakariassen, Torp

Årets Aktivitetshund:
Elin D. W. Johannessen, Hammerfest (leder)
Irene Stølan, Ålesund
Ida Skarkerud kom med høsten 2017 og skal få opplæring fra
og med 2017 tellingen.
Astrid Driva Rødsand kom med høsten 2017 og skal få opplæring fra og med 2017 tellingen
Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse,
kull og parringer:
Norsk Lundehund Klubbs database
Registrering av valper med eierinfo:
Norsk Lundehund Klubbs database
v/Torbjørg (Lille) Wagtskjold.

Fra 24 oktober ble Alejandra Garcia også fylkeskontakt for
Oslo, da Ragna Fossen ønsket avlastning.

Medlemskartotek:
Jon Wagtskjold

Utsending til NKKs representantskapsmøte:
Nestleder Astrid Driva Rødsand var klubbens delegat på
representantskapsmøte i Norsk Kennel Klubb (NKK) 5. og 6.
november i Oslo.

Klipparkivet:
Anne-Lise Torsteinsen, Vøyenenga

MEDLEMMER I NORSK LUNDEHUND KLUBB
Medlesmutvikling pr 31.12.2012 - 2017
Medlemskategori / år

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Hovedmedlem

306

330

344

343

400

412

Husstandsmedlem

25

28

27

27

33

31

Utenlandske medlem

40

35

25

24

24

24

Æresmedlem

5

4

4

4

4

4

23

23

22

421

484

493

Gratismedlemmer (dommere)
TOTALT

376

398

423

STYRETS AKTIVITET I PERIODEN
Styret har avholdt 8 styremøter på skype og 1 fysisk møte i
styreperioden fra 1.april til 31.12.2017. Vi har behandlet 67
saker.
Alle styrereferatene er lagt ut på hjemmesiden, og vi har
sendt ut referater og sakslister til alle lundehunder kontaktene, tillitsvalgte og avlsrådet.
Det fysiske styremøte ble holdt i Trondheim 25-27 august
sammen med Avlsrådet.
Norsk Lundehund Klubb var representert på nordisk møte
for lundehund klubber i Billund i Danmark i november
med Christen Lang, Lille Wagtskjold fra Avlsrådet og leder
Merete Evenseth. Dette er et viktig forum for NLK for å dele
informasjon om hvordan vi jobber for rasen.
Vi syns også det er veldig gledelig at flere flyplasser i Norge
har fått øynene opp for at Lundehunden kan brukes, som en
brukshund ved å samle inn egg og i 2017 fikk vi en gave på
15000 kr for den jobben vi gjør med eggsanking.
Styret har også valgt å åpne en egen Dropbox for Valpeformidleren og valpelistene er lagt ut elektronisk, slik at flere
kan hjelpe hverandre i gitte situasjoner.
Gaver klubben har gitt i årsmeldingsåret
• Akrylmalt bilde av Måstad. Malt av kunstneren Eva
Johansen, Bodø. Gitt til Svenska Lundehundsällskapets 40 års jubileum i juli 2017.
• Gaver til avgåtte styremedlemmer på Årsmøte
• Ei Lundehundbok til Arkiv i Nordland, ved Aasta
Eriksen/Solveig Lindbach Jensen og Nordlandsmuseet
ved Erica Søfting, i forbindelse med samarbeid om et
fremtidig museum for Norsk Lundehund Klubb
• En kalender til våre to anonyme givere
• Ei Lundehundbok til en dyrlege i Gryllefjord på Senja
i Troms
Gaver/tilskudd klubben har fått
• 10 000,- fra anonym giver. Øremerket «Helsearbeid
for Lundehunden»
• 15 000.- fra Avinor for jobben med eggsankingen på
flyplassen i Tromsø
• 1500,- fra Kennel Syrinborg til bespisning på oppdretterseminaret i Drammen.
• 2000,- fra Kongsvinger Fargehandel til bespisning på
oppdretterseminaret i Hedmark
• Stort tekstilbilde av lundefugler gitt til klubben av
Christen Lang under festmiddagen på Sanngrund.

Medlemskartoteket følger opp klubbens medlemmer om
Nr. 2 - 2018
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Klubbens eiendeler
• Klubbens eiendeler, se vedlegg 1 til årsmeldingen
Klubbens økonomi
• Se regnskap og budsjett: egen sak på årsmøtet
Saker vi vil framheve spesielt:
• Flere krysninger ble mønstret på Sanngrund i juli
2017. Bl.a. Lundehund/Islandsk fårehund.
• Elektronisk valpeliste ligger i Dropboks for Valpe
formidler og blir oppdatert av Elin D.W. Johannessen
og Alejandra Garcia.
• Vellykket gjennomføring av årsmøte, spesialutstilling
og lundehundtreff på Sanngrund camping 7-9. juli
2017. Årsmøte hadde 59 tilstedeværende stemme
berettigede hvorav to var ved fullmakt. Antall forhåndsstemmer var 20. Under valget ble det avgitt 57
stemmer, 20 forhåndsstemmer og 2 av stemmesedlene
ble forkastet.
• Vellykket profilering stand på Dogs4all med nye pro
filerings T-skjorter. Og Villmarksmessen
• Vi valgte å beholde kontonummeret i DNB pga vipps,
men der står lite penger inne. Hovedbanken vår er
Landkreditt bank. Men så oppdaget vi at vipps ligger ikke lengere under DNB og kan brukes av andre
banker. Dermed sa vi opp kontoen i DNB 31.12.217
• Taushetserklæring laget til alle styrets medlemmer og
alle tillitsvalgte.
• Endelig et samarbeid med et museum for fremtidig
overrekkelse av klubbens eiendeler og lundehundens
historie. Det gjelder Nordlandsmuseet og Arkiv i
Nordland, begge har tilholdssted i Bodø. Ei egen museumsgruppe er etablert, bestående av Karen Elise
Dahlmo (styrets representant), Rita Daverdin og Turid
Helfjord.
• Samarbeid med Magnor Glassverk og fikk laget to
flotte vinglass med lundehund- motiv.

RAPPORT FRA MEDLEMSKARTOTEKET
v/ Jon Wagtskjold
Det har vært en økning i medlemstallet i 2016 til et snitt på
ca 450 medlemmer i året. Ved årets slutt var det registrert
492 medlemmer.
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•

Bildet skal følge sittende leder til vi eventuelt får oss et
museum.
Alle glasspremiene til årets Spesial 2017, fra Magnor
Glass. Dette var en utrolig stor gave og vi har takket
dem via vår representant i styret, Svein. I tillegg fikk
de en annonse på hele baksiden på årets katalog ved
Spesialen.
3100,- fra en anonym giver i utlandet. Øremerket "
Giardiagruppen/ avføringsprøveprosjektet"

spørsmål og gjøremål rundt medlemskapet. Det er Norsk
Kennel Klubbs medlemssystemer som forvalter informasjonen om medlemmene på klubbens vegne. Dette sikrer
at personvern er ivaretatt i våre medlemsregistre iht norsk
lovgivning.
Nr. 2- 2018
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Medlemmene kan dermed også selv finne informasjon om
sitt medlemskap i Norsk Lundehund Klubb på NKKs internettsider under menypunktet «Min side». Her kan enkeltmedlemmer finne lagret informasjon om sin status og melde
inn adresseendringer, e -postendringer og vedlikeholde
annen informasjon, eller bestille andre tjenester fra klubben
og NKK.
NKK forestår også fakturering av medlemskontingent for
alle hundeklubber som er tilsluttet Norsk Kennel Klub,
inklusive vår klubb. Kontingenten er en viktig inntektskilde

Lundehund-nytt

for klubben.
Medlemsinformasjon i registeret er også grunnlag for distribusjon av Lundehund-nytt. Det er derfor viktig at medlemmene holder informasjonen om sitt medlemskap ved like på
Min side hos NKK.no. Vi hjelper gjerne medlemmene med
slikt vedlikehold eller svarer på spørsmål om medlemskapet
på forespørsel.
Medlemskartoteket kan kontaktes på e-postadressen
medlem@lundehund.no.

I år er det 25 eiere som har meldt på til sammen 38 hunder
til Årets Utstillingshund 2017, hvor 7 av disse deltar i to
klasser. For året 2017 er det påmeldt 12 hanner, 20 tisper, 6
veteraner og 7 valper. Dette er flere påmeldte enn for året
2016.
I 2017 var det 82 utstillinger rasen kunne deltatt på, og av de
deltok rasen på 67 utstillinger.
Noen eiere har holdt på flere år med utstilling, og de passerte
godt over 100 utstillinger på enkelte hunder i 2017.
Det er i 2017 utdelt noen flere gruppeplasseringer enn
fjoråret, til voksne hunder så var det utdelt 7 BIG, hos valpene var det 14 BIG.
Det er også tre BIS-plasseringer hos valp. Hos veteranene er
det delt ut èn BIS2.
Flere har blitt Internasjonal Champion i løpet av 2017.
På Spesialen på Sanngrund var det en tispe som ble BIS-vinner, og det var den utstillingen som hadde flest deltakere
med sine 65 hunder.
Ved NKK utstillinger så var det på NKK Lillehammer og
NKK Lillestrøm/Dogs4all som hadde flest deltakere, med
henholdsvis 24 og 26.
Når vi regner poeng så ser vi ser at det er mange flere som
kunne deltatt og kommet høyt opp på listene, både med
valper og tisper/hanner. Det er en oppfordring for utstillingsåret 2018 til dere som tror dere ikke kommer opp – meld
på allikevel, det kan hende resultatet er bedre enn dere tror.

Navn

Eier

1

Værøy-Drotten Av
Vollakloa

2

3
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Solvor Melum

106

5

Ulfrigga Lundes Tor

Solveig
Bjørkenes
Steinnes

82

5

Lundesommer Tore
Hund

May Elisabeth Lernæs
Selbekk

79

5

Tisper:
Navn

Eier

1

Beyla Arnadottir Av
Vollakloa

2

2

Poeng

Tellende
utstillinger

Dagrunn
Mæhlen

80

5

Linesviken’s Driva

Inger Marie
Storli

76

5

Leinstadhågens
Mille Lernæs

May
Elisabeth
Lernæs Selbekk

76

5

Veteraner:
Plasssering

Navn

Eier

Poeng

Tellende
utstillinger

1

Heike Av Vinterskogen

Gunn Tove
Ormset

71

4

2

Leinstadhågens
Mille Lernæs

May Elisabeth Lernæs
Selbekk

59

4

3

Beyla Arnadottir Av
Vollakloa

Dagrunn
Mæhlen

57

4

3

Recknagel Olgadanilova

Solvor
Melum

57

4

Valper:
Plass
ering

Navn

Eier

1

Eir Sagadottir

2

3

14

Poeng

Tellende
utstillinger

Plassering

•
•

Nr 1. Ålvisheim`s Torje Livesson, Elin D.W. Johannessen: 220 poeng på 14 starter
Nr 2. N UCH RLII Dykebo's Rosen Elfi, Elin D.W.
Johannessen: 190 poeng på 8 starter
Nr 3. N UCH RLIII Ålvisheim`s Nauma Livesdotter,
Ida Skarkerud:150 poeng på 6 starter

en lundehund blitt godkjent besøkshund på høyeste nivå.
Lundehundene viser at de er kapable til å oppnå gode plasseringer i krevende konkurranse med andre raser. For første
gang konkurrerer en lundehund helt oppe i eliteklassen. Bak
denne enestående prestasjonen står Ida Skarkerud med
N UCH RLIII Ålvisheim`s Nauma Livesdotter som stiller på
elitenivå i rallylydighet. Også flere av de andre hundene er på
vei oppover i klassene. Det skal bli spennende å følge dem og
nye aktivitetshunder videre.

RAPPORT FRA AVLSRÅDET OG KRYSNINGSGRUPPA

Styret gratulerer Årets Utstillingshunder 2017:
Hannhunder:
Plass
ering

•

I årets kåring deltar 9 hunder med imponerende poengsummer i ulike aktiviteter. Vi har hunder som har konkurrert
i lydighet, rallylydighet, agility og weight pull. I tillegg har

RAPPORT FRA KOMITÉEN FOR ÅRETS UTSTILLINGSHUND 2017
v/ Hilde Birgitte L. Berg og Kari Gording
Det er resultatene fra DogWeb som ligger til grunn for
oversikten, deltagende hunder må være registrert i NKK og
eier må være medlem i Norsk Lundehund Klubb.

RAPPORT FRA KOMITÉEN FOR ÅRETS AKTIVITETSHUND 2017
v/ Elin D.W. Johannessen og Irene Stølan. Astrid Driva Rødsand og Ida Skarkerud (under opplæring)

Poeng

Tellende
utstillinger

Lola Marie
Folke

105

4

Moonheim Abbes
Kaiser

Gerd Langenes

83

4

Syrinborgs Tjorven

Tove
Elisabeth
og Morten
Strandmoe

79

4

Avlsrådet har i denne perioden hatt følgende medlemmer:
Christen Lang, Bergen (leder)
Hanna Gautun, Trondheim
Bård Mathias Andersen, Mo i Rana
Torbjørg Lille Wagtskjold, Bergen
Sigrun Rytter, Eidsvoll
Rådet har hatt ett fysisk møte sammen med styret i Trondheim i august, samt syv skypemøter. I tillegg har mange
saker blitt behandlet fortløpende pr e-post.
Rådet har fått inn 49 henvendelser fra lundehundeiere
og folk som er interessert i rasen i perioden. Disse
henvendelsene kommer via telefon, e-post og Facebook
fra hundeeiere som søker råd i forbindelse med avl (21stk),
sykdom mm (20 stk) eller annet (8 stk). Noen ganger kan
kontakten vare over mange uker/måneder og være ganske
hyppig. Denne aktiviteten er viktig for rasen. I tillegg
har rådet behandlet seks forespørsler fra styret knyttet til
høringer fra NKK og annet.
Huskeliste for oppdrettere
Avlsrådet oppdaterer Huskelisten for oppdrettere på klubbens hjemmeside ved behov.
Gastroguide
Gastroguiden ble publisert i juni 2017 og er tilgjengelig på
klubbens hjemmeside. Guiden oppdateres ved behov.
Giardiagruppen
Torbjørg Lille Wagtskjold har vært Avlsrådets representant
i gruppen som arbeider med Giardia på lundehund. Se egen
rapport fra Giardiagruppen.
Databasen
Torbjørg Lille Wagtskjold er avlsrådets representant i forbindelse med videreutvikling av databasen i samarbeid med
Marc Daverdin. Avlsrådet har behandlet innhold og organisering av materialet i databasen:
•

Nettbaserte skjema for rapportering av hundenes eksteriør (tidligere helseskjemaene) og avl som er koblet
opp til databasen. I denne sammenhengen har skjemaene blitt revidert.

•

Legge til rette for nettbasert hundetelling i 2018

•

Lagring av helsedata og dødfødte/tidligdøde valper

•

Kvalitetssikring av informasjon fra hundetellingen i
databasen

Oppdrettersamlinger
Avlsrådet har i perioden gjennomført seks regionale samlinger med avl og oppdrett som tema. Disse fant sted i Nodeland (22. april – 11 deltagere), Tromsø (23. april – 15 deltagere), Bergen (30. september – 11 deltagere), Stavsjø 
(7. oktober – 18 deltagere), Drammen (8. oktober – 17 deltagere) og Trondheim (28. oktober – 14 deltagere). Det planlegges to samlinger i 2018, i Stavangerområdet 11. mars og
Drevja 5. mai.
Internasjonalt arbeid
To representanter fra Avlsrådet, samt leder deltok på et møte
med representanter for lundehundklubbene i de nordiske
landene i Danmark i november 2017.
Informasjonsarbeid
Lundehund-nytt
Avlsrådet har hatt egne innlegg i hvert nummer av LHN
(perioden omfatter LHN-2 til LHN-4) om aktuelle tema
rundt avl og helse (7 stk) og krysningsprosjektet (3 stk).
Brosjyre om lundehunden
Det er påbegynt arbeid med å oppdatere tekst og bilder på
den gamle brosjyren om lundehunden.
Krysningsprosjektet
Krysningsgruppa har i perioden bestått av medlemmene i
avlsrådet, med Merete Evenseth som mottaker av e-poster
som omhandler prosjektet.
Kull
Vi har ikke hatt nye krysningskull i denne perioden. Til
sammen har vi nå 10 førstegenerasjonshunder og 14 andregenerasjonsvalper.
I juli ble det forsøkt paring med en islandsk fårehund-tispe,
men tispa ville ikke la seg pare da det ikke var rett tidspunkt, og det ikke var mulighet til nye forsøk. Denne tispa
Nr. 2- 2018
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er nå for gammel, og det arbeides derfor fortsatt med å finne
en islandsk fårehund-tispe og to norrbottenspets-tisper.
Det er stor interesse for krysningsprosjektet og avlsrådet får
jevnlig henvendelser fra folk som er interessert i valp.
Mønstring av prosjekthunder
Under treffet på Sanngrund ble begge de 2 førstegenerasjons
valpene etter den siste krysning med buhund mønstret. 6
andregenerasjonshunder i buhundlinjen ble også mønstret.
Hundene varierte i alder fra 7 til 9 måneder. Hundene ble
målt, veid og beskrevet ved hjelp av et detaljert skjema som
var utarbeidd på forhånd.
Helseundersøkelse av krysningshundene
Det har blitt utarbeidet et spørreskjema som er sendt til
eierne av F1 og F2 hundene, sammen med en påminning om
undersøkelser som hundene skal gjennomgå. Før årsskiftet
hadde vi fått inn 9 svar på helseundersøkelsen til krysningshundene.
Forskning og helse
«Kapselprosjektet»
Det er etablert et samarbeid med Ellen Skancke (NUMB) og
Gunnar Qvigstad (St Olav) for å forsøke å utvikle en metode for å avdekke om en hund er disponert for IL eller ikke.

Lundehund-nytt

Det arbeides fortsatt med å skaffe restfinansiering og en
samarbeidende veterinærklinikk for endoskopien. Den dyre
klinikken som vi hadde håpet kunne forestå dette, viser seg
ikke å ha egnet endoskop.
DNA-studier
DNA fra 39 lundehunder og 20 prosjekthunder har blitt
kartlagt med SNPer med 200 markører og professor Distls
test for det antatt IL-relaterte genet LEPREL1. Arbeidet med
innsamling og isolasjon av DNA har blitt utført av Claudia
Melis. Resultatene blir nå analysert av henne i samarbeid
med Astrid Vik Stronen. Disse studiene vil gi verdifull
innsikt i rasens situasjon og være av stor betydning for
k rysningsprosjektet fremover.
Eksteriørbedømming av lundehund
Dommertreff og -seminar
Dommernettverket i Trøndelag ønsket å presentere norsk
lundehund på en samling, og 7-8 hunder av begge kjønn
ble presentert. Dommerne fikk utlevert rasekompendier.
Det har vært endel ukorrekt bedømming av lundehunden
på utstillinger i perioden, og det jobbes med å få til en
dommerkonferanse våren 2019 (klubben må søke NKK om
støtte til dette senest i juni året før).

RAPPORT FRA NLK DATABASEN
v/ Lille Wagtskjold og Marc Daverdin
Marc Daverdin og Lille Wagtskjold har i perioden jobbet
med å ferdigstille funksjonen for elektronisk innmelding
av informasjon om hunden og informasjon om oppdrett,
paring og kull i databasen. Disse elektroniske funksjonene
erstatter de to gamle papirskjemaene "Spørreskjema om
Lundehundens Helse" og "Oppdretterskjemaet" som tidligere
ble sendt til Gro W. Viken.
De nye skjemaene finnes i databasen under menyvalget
Rapporteringsskjema og er linket opp på hjemmesiden under «om klubben>Skjemaer og maler».

Som et ledd i å forbedre gjennomføringen av lundehundtellingen som gjøres annet hvert år, har det blitt utviklet
et elektronisk skjema om eiernes kontaktdata og spørsmål
for hver enkelt hund. En e-post med lenke til skjemaet i
databasen ble etter årsskiftet sendt ut til alle landets lundehundeiere, og vil sikre at vi får gjennomført tellingen på den
enkleste og hurtigste måten. I denne forbindelse har det også
blitt utviklet nedlastingsrapporter som gir oss mulighet til
å kontrollere besvarelser på tellingen, slik at vi kan sende en
påminnelse til de som eventuelt har glemt det.

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE OM FÒRING
Ingen aktivitet i 2017.

Hvor mange valper født/formidlet
Valpeformidler har ikke den totale oversikten over valper
som er født, da ikke alle oppdrettere benytter seg av formidlingen og/eller behøver hjelp til å formidle bare deler av
kullet.
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Ønsker for hund
Fylke

Tispe

Han

Begge Ompl.

I svarmailer som går ut er det nå tydeliggjort at valpekjøpere
må melde ifra dersom det ikke lengre er aktuelt med valp,
slik at vi klarer å holde en mest mulig riktig oversikt. Samme
informasjon skal legges ut på hjemmesiden.

Finnmark

1

2

1

0

Troms

1

2

2

0

Nordland

3

1

2

2

Nord-Trøndelag

0

2

0

0

De fleste på ventelista er fra mars 2017 og fremover, med
hovedtyngde fra sommeren av. De fleste ønsker valp fra
våren av. Det er absolutt lengst ventetid på tisper og v eldig
få tisper som formidles gjennom valpeformidlingen. Det
jobbes med å informere interesserte valpekjøpere om
forpliktelse om valper ved kjøp av tispe, og noen endrer sitt
valg til hannhund eller begge kjønn.

Sør-Trøndelag

0

0

4

1

Møre og Romsdal

0

1

3

0

Sogn og Fjordane/
Hordaland

3

3

1

0

Rogaland

6

4

1

0

Aust- og Vest-Agder

3

0

1

0

Buskerud/Vestfold/
Telemark

6

5

4

1

Hedmark

1

0

0

0

Oppland

5

3

3

2

Oslo

4

3

6

2

Akershus

3

2

6

0

Østfold

2

1

0

0

Landsbasis

38

29

34

8

Utlandet

7

4

9

2

Kjøpere i utlandet
Det er mange kjøpere fra utlandet som allerede står på
ventelista og månedlige henvendelser, særlig fra våre naboland, men også Tyskland, Russland, Tjekkia mf.l. De som
har ventet lengt har stått siden 2015.
Valpekjøpere i Norge prioriteres, men oppdrettere og en del
som har en eller flere lundehunder fra før av har også blitt
prioritert.

RAPPORT FRA GIARDIAGRUPPEN
v/ Gerd Langenes

Vi følger opp de som ønsker det og som har fått positive
prøver.

Arbeidsgruppa Giardia har i 2017 bestått av Gerd Langenes
(Leder), Rita Daverdin, Lille Wagtskjold og Alejandra
Garcia.

Før testingen starter holdt vi et informasjonsmøte på fredag
før Årsmøte.

Vi samarbeider med Norges Veterinærhøyskole og forsker
Dr. vet Kristoffer Tysnes, som er landets fremste ekspert på
denne parasitten.
På treffet på Sanngrund gjentok vi testing av så mange
hunder som mulig, for andre gang. Dette er avføringsprøver
som blir samlet inn, tatt over 3 dager og sjekket for Giardia
på Veterniærhøyskolen.

Vi ser det som veldig viktig å informere lundehundeiere om
Giardia og likhetene på symptomer i forhold til IL.
I 2017 fikk vi inn 74 prøver, av disse var 16% positive. Resultatene viser at det er en litt høyere forekomst av Giardia hos
Lundehund enn i andre familiehundpopulasjoner (vanligvis
rett under 15%)
Planen videre er innsamling av prøver ved NLK sitt treff
i 2018 etter samme metode som før. Etter det vil det bli
vurdert hva som skal skje videre.

RAPPORT FRA KLIPPARKIVET
v/ Anne-Lise Torsteinsen

RAPPORT FRA VALPEFORMIDLEREN
v/ Elin D. W. Johannessen
Jeg overtok som valpeformidler etter Gerd Langenes i april
2017 og rapporten baserer seg i hovedsak for perioden mars
og ut året.

tid, de har valgt seg andre raser eller at det ikke passer med
hund lengre.

Fra april 2017 har det blitt formidlet 23 valper gjennom
valpeformidler. Det har vært bistått med to omplasseringshunder. En del av valpekjøpere som har stått på ventelista
har kjøpt valp direkte hos oppdretter og er tatt av lista fortløpende.
Venteliste per desember 2017 I
I forbindelse med digitaliseringen av ventelista har det blitt
gjort et større opprydningsarbeid, der flere er tatt av lista.
Ofte er årsaken at man ikke får kontakt, det har gått for lang

Denne samlingen av store og små omtaler om Lundehunden
har gjennom 50 år vokst seg til 12 tykke permer. Medlemmene fra hele Norge har sendt inn utklipp fra sine områder.
Det ligger mye historie i disse permene.
Hvordan kunne vi bevare dette for ettertiden har vært en
bekymring de senere år.
Helge Tollefsen meldte seg med anbefaling om å digitalisere
det hele slik at klubben hadde kopi som kunne være til

gjengelig for medlemmene. Han påtok seg å scanne og katalogisere det hele. Et veldig stort og tidkrevende arbeid.
Etter at han var i gang med arbeidet fikk NLK kontrakt med
Nordlands museet og Arkiv Nordland som vil påta seg oppbevaring av kartoteket.
Det ble nå enighet med NLK om at Helge Tollefsen skulle
fortsette digitaliseringen slik at alt ble sikret. Dette arbeidet
er han kommet langt med og vil være avsluttet høsten 2018.
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RAPPORT FRA ADFERDS- OG BRUKSEGENSKAPSGRUPPA
v/ Solveig B. Steinnes, Sigrun Rytter og Elin D.W. Johannessen

RAPPORT FRA LUNDEBUA
v/ Geir Morten Jansberg
Vi kjøpte inn noen varer fra Kaosheimen på Værøy og
Dunnemin fra Trondheim, samt innledet et samarbeid med
Magnor glassverk og fikk laget to kjempefine vinglass med
to forskjellige lundehunder motiver i 2017. Det er bestandig
vanskelig å vite hva slags varer som blir å fenge. Men vi har
bestemt at det er bedre å kjøpe inn små opplag av varene,
slik at man ikke får gjenligge i flere år. Reell varebeholdning
i Lundebua er nå på 25.600 kr utfra innkjøpsprisen. Før om
årene har vi ikke fått med innkjøpsprisen, men dette skal vi
heretter følge opp.

Det er siste år bare avholdt en mentaltest i forbindelse med
årsmøtet og samlinga på Sanngrund sommeren 2017. Vi tok
med så mange hunder som vi rakk på den disponible tida.
Stor takk til de som var tålmodige og deltok med hundene
sine ! Vi rakk da å få testet 18 lundehunder.

For at testene skal bli noenlunde nyttige må de legges opp
likt for alle hundene og vurderes med lik tolkning når det gis
tallkarakterer. Dermed er vi bundet til de samme personene
og det er først og fremst på spesialen vi kan samle mange nye
lundehunder for testing.

Vi får vurdere om vi bør åpne en nettbutikk og at folk betaler med kort og får varene tilsendt i ettertid. Dette for å spare
masse tid for kasserer og slipper å sende ut purringer.

Alle som har deltatt i testen får diplom som takk for at de
stiller opp, og som bevis på poengsummen hunden deres
oppnådde. Vi får fortsatt inn ett og annet "svar" på spørreskjemaet som ligger på hjemmesiden og arbeidet med å
systematisere svarene fortsetter.

Vi tar kontakt med adferds konsulent i NKK for å høre om
eventuelle justeringer vi kan gjøre på øvelsene med tanke på
å fange opp entydige resultater.

Innkjøpt
i 2017

Stk pr 31.12

Smekke til barn fra Dunnemin

2

Halstørkle til hund fra Dunnemin

3

Varer

Innkjøpspris

Utsalgspris

Totalt

1

60

100

60

0

100

150

0

Pannebånd fra Dunnemin

10

2

120

170

240

Hals fra Dunnemin

2

0

200

250

0

Lue fra Dunnemin

1

0

200

250

0

Lundefugl små hengende fra Kaosheimen

16

11

55

80

605

Lundefugl stor hengende fra Kaosheimen

12

11

78

100

858

Glassbrikke fra Kaosheimen

10

2

55

70

110

Pung/veske fra Kaosheimen

3

0

150

250

0

T-skjorte grønn

40

25

100

150

2500

Vinglass fra Magnor med motiv

87

0

185

300

0

Lundehund garn fra Selbu spinneri

35

25

40

100

1000

Bag gammel modell

2

vet ikke, 50

50

100

Blå sekk fra 2012

10

vet ikke, 300

400

3000

Lundehundboken fra 2012

117

75

399

8775

7

40

100

280

142

5

50

710

3

20

50

60

Rasekompendiet
Lundefugler kosedyr

170

Stearinlys
Halsbånd fra Kifani

20

1

247,5

350

247,50

Leiebånd fra Kifani

10

10

247,5

300

2475

9

vet ikke, 30

50

270

156

Gave 10

50

1560

Porselenskrus med lundehunden

25

vet ikke, 50

90

1250

Tøymerke stor logoen

47

vet ikke, 30

50

1410

Pins med NLK labben/logo
Pins lundefuggel, gave

170

Tøymerke lite med hund

3

vet ikke, 30

50

90

T-skjorte gml modell fra 2012

36

vet ikke

avskrives

0

Lommelykt

1

vet ikke

avskrives

0

Klistremerker

880

vet ikke

avskrives

0

Postkort

1999

vet ikke

avskrives

0

Strykemerker

47

vet ikke

avskrives

0

Nøkkelring

6

vet ikke

avskrives

0

Jakkemerke logo 2012

10

vet ikke

avskrives

0

DVD

3

vet ikke

avskrives

0

Varelager beholdning
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Den største utfordringen kassereren har, er at det blir betalt
inn varer med et annet navn enn kjøper og dermed er det
vanskelig å finne ut hvem som har betalt. Vi er flere som
sender ut fakturaer og har ikke et godt nok fakturasystem
med fakturanummer.
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Solveig har som foregående år samlet resultatene og vi må
ha resultater fra bortimot det dobbelte antall ekvipasjer før
det kan sammenfattes noe resultat som kan beskrive den
t ypiske lundehunden.

Arbeidet med å kartlegge mentaliteten fortsetter, og vi håper
å få til flere tester i løpet av 2018, i alle fall en på Lundehunddagan i Søgne til sommeren, for vi har fortsatt ikke nådd
opp til det minstetallet på 50 hunder testet som skal til før vi
kan begynne å trekke konklusjoner.

Vi har ennå for få hunder testet til at vi kan trekke konklusjoner angående hvordan «den normale lundehunden» oppfører seg, og hva som ligger innenfor rasens standard.

RAPPORT FOR HJEMMESIDEN - LUNDEHUND.NO
v/ Ragna Fossen
I 2017 hadde vi 7 259 brukere på lundehund.no, og 54 472
sidevisninger. Gjennomsnittlig leses det 3,82 sider per økt,
og brukeren er på sidene i gjennomsnitt 3 minutter og 20
sekunder hver økt.
Vi har mindre trafikk på sidene våre i 2017 sammenlignet
med 2016. Dette skyldes sannsynligvis at vi har fokusert på
å publisere nyheter på Facebook-gruppen vår i stedet for på
hjemmesidene.
De mest leste sidene på lundehund.no er definitivt under
kategorien «valper og oppdrettere» (11970). Det er nok
mange som oppsøker våre hjemmesider i forbindelse med
at de ønsker seg valp eller søker informasjon om valper. Vi
registrerte 187 ønsker om valp via skjema på hjemmesidene i
løpet av 2017.
Foruten informasjon om valper og oppdrettere er
kategoriene «Om norsk lundehund», «Avl, oppdrett og
paring», « Helse, stell og foring» og «Krysningsprosjektet»
de mest leste. Samtidig ser vi at sider som «Om
klubben», «Foringstips for lundehund», «IL – intestinal
lymfangiektasi», «Rasestandard» og «Huskeliste for

nye oppdrettere» er godt besøkt. Vi registrerte også
66 påmeldinger til oppdretterseminar via skjema på
hjemmesidene i 2017.
I 2017 har vi blant annet gjort følgende endringer på hjemmesidene:
•
•
•
•
•

Koblet hjemmesidene til Facebook slik at nyheter på
klubbens Facebook-gruppe automatisk vises på forsiden vår
Lagt ut oppdatert gastroguide og huskeliste for nye
oppdrettere
Oppdatert informasjon om mandater arbeidsgrupper
og rapporteringsskjemaer i klubben
Publisert påmeldingsinformasjon til oppdretter
seminar
Gitt tilgang for flere tillitsverv i klubben til å opp
datere hjemmesidene direkte

25 600,50
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RAPPORT FRA ANSVARLIG FOR KLUBBENS KALENDER
v/ Redaksjonen for klubbens hjemmeside

RAPPORT FRA LUNDEHUND KONTAKTENE/AVDELINGENE

Ble i år laget av redaksjonskomiteen for Hjemmesiden. Den
ble trykt opp i 200 eksemplarer og var klar for salg under

ÅRSMELDING FRA NORSK LUNDEHUND KLUBB AVDELING NORDLAND

Dogs4all. Vi har solgt ca 160 kalendere.

Ikke mottatt rapport.
RAPPORT FRA REDAKSJONEN FOR LUNDEHUND-NYTT
Lundehund-nytt er klubbens medlemsblad. Bladet har også
i år kommet ut med fire utgaver, ca hvert kvartal. Bladet
distribueres til registrerte betalende hovedmedlemmer når
redaksjonen avslutter arbeidet med hver utgave.
Redaksjonen arbeider meget godt sammen, og har et
godt samarbeid med klubbens styre. Vi har også et godt
samarbeid med trykkeriet som er valgt etter anbudsrunde.
Mange medlemmer sender inn stoff til oss, og vi er veldig
fornøyd med de bidragene, enten det er artikler eller bilder.

tidligere per utgave, men som beholder muligheter for
redaksjonen til å produsere et innholdsmessig og kvalitativt
tilfredsstillende blad for klubbens medlemmer.
Vi i redaksjonen setter stor pris på alle hyggelige tilbake
meldinger fra medlemmene.
Medlemmer som ønsker å sende artikler og bilder for
publisering i bladet kan fortsatt kontakte redaksjonen på
e-postadressen redaksjon@lundehund.no

Dagens utforming av bladet holdes innenfor budsjetterte
midler fra klubben til trykking og distribusjon. Vi har
f unnet fram til løsninger som gir noe færre sider enn

ÅRSRAPPORT MUSEUMSGRUPPA, NORSK LUNDEHUND KLUBB
v/ Karen Elise Dahlmo
Gruppa ble revitalisert høsten 2017. Gruppa består av Rita
Daverdin, Turid Helfjord og Karen Elise Dahlmo.
Gruppa har to arbeidsmål:
•

Få samlet inn og sendt inn historisk materiale og
gjenstander til Arkiv i Nordland, Bodø. Dette er viktig
for å få bevart materialet på en betryggende måte for
ettertiden.

•

Få opprettet en permanent og ambulerende utstilling
om Norsk Lundehund og Norsk Lundehund klubb i
samarbeid med Nordlandsmuseet i Bodø. Målet er å få
utstillingen opp å gå til Værøytreffet 2020.

Gruppa har hatt flere skypemøter. Referat fra møter er sendt
styret i NLK.
Det er opprettet kontakt og avtaler med Arkiv i Nordland
og Nordlandsmuseet i Bodø.

Det er også opprettet kontakt med Værøy kommune.

ÅRSBERETNING 2017 FRA NORSK LUNDEHUND KLUBB AVDELING TRØNDELAG
Styret for Norsk Lundehund Klubb Avdeling Trøndelag har i
2017 bestått av:
Hanna Gautun (leder)
Hilde Birgitte Berg (nestleder)
Claudia Melis (sekretær)
Gunn Tove Ormset (kasserer)
Jann-Magnar Fiskvik (styremedlem)
Siri Monkan (varamedlem)
Trond Åge Seem (varamedlem)
Revisorer: Mari Østgaard, Marc Daverdin (vara)
Valgkomite: Unni Hofstad, Rita H. Daverdin og May
Elisabeth Lernæs Selbekk (vara)

•

Avdelingen avholdt årsmøte 5. mars 2017.
Styret har hatt 4 ordinære styremøter. I tillegg har flere saker
blitt behandlet på epost.

Grasrotandel til Avdeling Trøndelag
Avdelingen er registrert for å motta støtte gjennom grasrotandelordningen til Norsk Tipping. Ordningen ga en
inntekt på 7602 NOK i 2017.

Avdelingen har hatt følgende aktiviteter i perioden:
• Vårtreff 20. mai på Munkeby Herberge nær Levanger.
Der møtte 9 tobeinte og 7 hunder opp.

Eiendeler
Pr. 31.12.2017 har Norsk Lundehund Klubb Avdeling
Trøndelag 30.438 NOK, i tillegg til følgende eiendeler:

Avtale skrevet med Arkiv i Nordland som gjelder fra
01.01.2018.. Underskrevet av leder, Merete Evenseth og nestleder Astrid Driva Rødsand fra klubben.

•

Herlig tur i skogen overfor herberget med lunsj kostet av
avdelingen. Etter turen ble det organisert lek for barn og
hunder før vi avrundet med felles middag.

Rita har en del fysisk materiale bestående av dokumenter og
gjenstander.

•

SMELLER-kurs i regi av Sportshunder 10-11.juni
på Havstein gård. Kurset gikk på lørdag og søndag.
Avdelingen sponset kursavgiften for medlemmene slik
at de betalte kr. 700 for kurset. Forutsatt ledig plass, var
det mulig å delta med hund nr. 2 for kr. 350 og for ikkemedlemmer (uten sponsing) for kr 1125. Til sammen
deltok 4 personer og 6 hunder. Vi skulle så gjerne ønske
at flere deltok på kurs som blir arrangert gjennom
klubben, da dette er et flott og ikke minst veldig rimelig
tilbud til medlemmene.

Dette skal registreres på innleveringsskjema og sendes Arkiv
i Nordland våren 2018.

•

•
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Høsttreff på Kvam Camping ved Snåsavatnet 2-3. september. Lørdagen startet med utstillingen på Steinkjer.
På ettermiddagen reiste de fleste til Kvam Camping for
hyggelig samvær. Nytt av året var et lundehundrace der
Jølle Buster ble en klar vinner. Etterpå samlet vi oss ved
grillen. Avdelingen sto for kake og kaffe. Søndagen dro
vi på blåbærtur. I alt deltok 22 tobeinte og 19 firbeinte
på treffet. I tillegg til deltagere fra begge Trøndelags
fylkene hadde vi også i år besøk fra Nordland.

Julelunsj søndag 3. desember på Øye Grendehus,
Øysand. Avdelingen avholdt sin tradisjonelle julelunsj
med tur, koldtbord med mye god mat, og lotteri med
spennende premier. Inntekten av lotteriet ble på 1075
NOK. 17 hunder og 24 tobeinte deltok.

Støtte til kursavgift
Medlemmer som ikke hadde anledning til å delta på smellerkurset pga. lang reisevei, kunne søke om støtte på kr. 500
for deltakelse på ett lignende aktivitetskurs i sitt nærområde. Avdelingen satte av kr. 3000 til dette formålet. Ingen
søknader kom inn.

•
•
•
•
•
•

Ett utstillingsbord
Ett utstillingstelt
To dommerkofferter
En roll-up
Ett hinder
En tunnel

Innlegg til LH Nytt
Styret har sendt inn kort rapport om aktiviteten i avdelingen
til samtlige 4 nummer av Lundehund Nytt i 2017.
Facebook
Avdelingen har en egen Facebook-side: Norsk Lundehund
Klubb Avdeling Trøndelag.
https://www.facebook.com/pages/Norsk-Lundehundklubb-avd-Tr%C3%B8ndelag/1590730547819151?fref=ts
Og en facebook gruppe: https://www.facebook.com/
groups/819971271408467/

Oppdrettersamling i Trondheim 28. oktober. Denne
samlingen ble arrangert i samarbeid med Avlsrådet.
Avdelingen sto for praktisk tilrettelegging og spanderte
lunsj for de 14 deltagerne.
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ÅRSRAPPORT FRA FYLKESKONTAKTENE

Årsrapport fra Finnmark
v/ Elin D. W. Johannessen

Per desember 2017 var det 19 lundehunder i Finnmark, fordelt på 6 tisper og 13 hanner. Den eldste hunden er 12 år og
er en hannhund. Han er frisk og fin for alderen.
Alle med tisper ønsker å pare hundene sine og hannhundeierne stiller også gjerne hundene sine disponibel for avl. To
av tispene er nå blitt for gamle for valper, og vi trenger flere
tisper til Finnmark for å få brukt alle de flotte hannhundene
vi har her i nord. Vi har fine kombinasjoner, der de fleste
tispene har flere valg der innavlsgraden er godt under 1 % på
fem generasjoner. Det er i 2017 ikke født noen valper i Finnmark, men forsøkt en paring, dessverre uten resultat.
Blant lundehundeierne i Finnmark er det ulike interesser
for bruk av hundene. De fleste hundene er turkamerater og
familiehunder. Noen nye har også prøvd seg på utstilling og
det aktivitet innenfor agility og rallylydighet.
Den 12. mars fikk vi til et lite treff for hundene i Hammerfest og omegn. I Hammerfest er det hele 9 lundehunder og 8
av disse møte til lek mellom hundene, ivrig skravling blant
eiere og obligatorisk lundehund-race.
Helga 30. juni – 2. juli ble det arrangert et felles treff
for Finnmark og Troms på vakre Magerøya i Nordkapp
kommune. Vi var totalt 18 lundehunder, 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 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.
Ved årsskiftet ble det gjort et bytte av fylkeskontakt og vi
ønsker Janne-Grethe Konst Strøm velkommen til Finnmark
og Hammerfest.

Årsrapport fra Troms

v/ Janne-Grethe K.Strøm
Pr. 31.12.2017 var det 41 lundehunder i Troms, fordelt på 24
hanner og 17 tisper.
I år kom vi seint igang med eggleitingen ved flyplassen i
Tromsø. Det skal heldigvis ikke stå på engasjerte eggletere,
men på tilaltelser. I år plukket vi 359 egg fordelt på 9 ettermiddager, en stor fangst selv om sesongen var kort.
Under NKK Tromsø 17-18.06. var lundehund en godt
representert rase. Tilsammen 17 lundehunder deltok på
utstillingen, fra Steinkjer i sør til Honningsvåg i nord.
Tilreisende fikk mulighet til å delta på eggleiting. På kvelden
møttes vi hos Nina og Daniel, som hadde lagt godt til rette
for både to og firbeinte.
22
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I tillegg til dette har vi hatt oppdretterseminar, fylkestreff for
Troms og Finnmark, ringtreninger i forkant av u
 tstillinger,
utstillinger og andre små treff.
Ved årskifte 2018 overtok Nina vervet som fylkeskontakt for
Troms. Jeg vil ønske henne lykke til, og jeg vet at hun blir å
gjøre en glimrende jobb.

Årsrapport Møre og Romsdal
v/ Tove Ann Lillevik Vatne

I år er det ikke så mye som har skjedd her i fylket (Møre og
Romsdal). Har fått noen telefoner angående lundehund fra
folk som er interesert i lundehund og vil vite om rasen.
Ellers så har jeg fått opplyst at tre hunder er døde.
• En hund: årsak ivmorbetennelse. Ellers dårlig til bens,
dårlig hørsel og syn. Født 2002
• En hund: av kreft. Ble 11 1/2 år
• En hund: av il /fikk hudprobl. Her vet jeg ikke alt.
• En ny valp til Hareid

Årsmelding fra Oppland

Årsrapport fra Oslo

Pr. 31/12 2017 er det i Oppland 19 Lundehund-eiere med
totalt 26 Lunde-hunder. Det er 8 hannhunder, 18 tisper hadde vært kjekt om vi kunne fått inn litt flere gutter i flokken, om man tenker på at flest mulig av tispene bør få valper!
2 av hannhundene er kryptorchide, 1 blir 12 år i 2018. Det
får være en trøst at Hedmark har mange flere hanner som
kan/bør benyttes og at samarbeidet mellom de 2 fylkene er
godt!

Jeg har ingen ting å rapportere.

For også i 2017 har Oppland/Hedmark hatt sine treff i hop,
for det meste på Prøysen-stua. Flest var vi samlet på 2 flotte
privat-opplegg hos henholdsvis Oddrun og Knut Lund på
Gjøvik og Belinda og Kjell på Nes. Værgudene må like
Lundehunder og deres eiere: alle treffene ble velsignet med
flott turvær, og vi kunne kose oss 1 1/2 - 2 timer i herlig turterreng hvor mange av hundene går løse! I Lundehund-Nytt
nr. 3 2017 står referat, med bilder, fra et par av treffene. I nr.
4 2017 står referatet fra et vellykket oppdretter-seminar, som
vi med dette takker klubben/seminarholderene for at vi fikk
til distriktet vårt 7. oktober.

v/ Alejandra Garcia

V/ Gro W. Viken

v/ Ragna Fossen/ Alejandra Garcia

Dette funker ikke optimalt. Det har vært en del treff på
Ekeberg og Sognsvann. Dit kommer det lundehundeiere fra
et stort nærområde.

Rapport fra Akershus
Viser til rapport fra Oslo.

Rapport fra Rogaland
v/ Liv Skjervik

I Rogaland skal det nå være 52 lundehunder, med en liten
overvekt av hannhunder.
I 2017 ble det født 3 valpekull, med tilsammen 8 valper.

Hadde et lite sammenkomst der vi var tre lundehundeiere
tilstede. Vi hadde det veldig kjekt likevel.

Vi har skiftet litt mellom å legge treffene til lørdag eller søndag; dette ser ikke ut til å influere på antall fremmøtte. Det
er nok viktigere at vi tar hensyn til aktuelle utstillinger i
distriktet, og unngår treff i helger hvor slike finnes.

Opplever at mange folk stopper og spør hva slags hunderase
jeg har. Og det ender opp at jeg forteller om rasen. Virker
som at det er interessant for de som spør.

Årsberetning for Buskerud, Vestfold og Telemark

Det ble også eggsanking på flyplassen, i mai/juni, men ble
samlet betydelig mindre antall egg enn året før, så hundene
har tydeligvis gjort god jobb!

Årsrapport fra Hedmark
v/ Belinda Andersen

Vi gjennomførte fem treff på Prøysenhuset i 2017. Vi hadde
et treff i hagen hos meg og et hos familien Lund på Gjøvik.

V/ Gerd Haugen

Det er kommet nye medlemmer, nye hunder og en del valpekull i distriktet. Noe organisert treffvirksomhet vet jeg ikke
om. Mitt inntrykk er at hunder og eiere øker i antall og at
folk treffes og går turer, få eller flere sammen.

Vi hadde også et vellykket oppdretterseminar sammen med
Oppland.

Årsrapport fra Hordaland/Sogn & Fjordane

I 2017 hadde vi også gleden av å ha Spesialen i Hedmark.

Antallet hunder i Sogn & Fjordane og Hordaland vokser
jevnt og trutt, og teller nå 60 med stort og smått, 10 hunder
(hvorav to nye valper) i S&Fj. og 50 hunder (hvorav 5 nye
valper) i Hordaland. To voksne hunder er tilflyttet til Hordaland. Tellingen er ikke helt ferdig, så tallene kan endres litt.

Vi har hatt noe frafall av hunder i 2017 men vi har fått noen
inn også, så før telling så har vi vel ca 41 hunder i Hedmark.
Jeg sender ut mail og sms om ting som skjer i Hedmark med
varierende respons.
Hedmark hadde også et par heldige oppdrettere som hadde
kull i 2017.
Vi starter opp med treff 21 januar 2018 og målet blir ett treff
i mnd dette året, så får vi se hva tiden får til. Satser også på
flere oppdrettere med hell i 2018.

v/ Lille Wagtskjold

Kull: Det har ikke kommet nye kull i denne perioden.
Eldste hund hos oss er fortsatt Bjarne Hjelmeseter sin
Lundekloens Fenja som er født 28. februar 2004, og dermed
er 14 år gammel. Fenja er frisk og rask og er i fin form, selv
om hun er 14 år.
Treff: Vi har hatt bare ett organisert treff i 2017. Det var søndag 25. juni i det verste regnvær som tenkes kan. R
 imeligvis
ble det ikke særlig stort frammøte, men etter en våt tur
rundt Ortuvannet koste vi oss med kaffe/te og kaker, og
Jorunn sørget for lotteri.

Vi har ukentlige treff hele året, og har hatt Talgjetreff i september. Nytt av året var treffet hos familien Ognøy der de
fleste deltagerne var fra Haugesundområdet, Karmøy og
Ognøy. Håper dette kan bli et årlig treff!

I november fikk vi invitasjon til å vise lundehundene på
Øksnevad VGS sammen med de øvrige norske hunderasene
på "Hundens Dag" med parade i ridehallen der hver rase ble
omtalt ang. bruksegenskaper mm.
Siste tirsdag før jul ble det juleavslutning i Hundeparken,
med riskrem og kaker.

Rapport fra Aust og Vest Agder
v/ Gerd Langenes

I Agder startet vi med Oppdretterseminar 22 .april. Vi var så
heldige å være førstemann ut i landet.
Hanna og Sigrun fra avlsrådet kom til Sørlandet for å holde
det. Seminaret ble holdt hjemme i stua til Gunn Blix Trøite.
Vi hadde et oppmøte på over 50% av eierene i fylkene og det
må være kjempebra. Seminaret varte hele lørdagen og var
både nyttig og lærerikt. Når endelig Sørlendingene ble litt
varme i trøya, så ble det gode samtaler rundt flere tema.
Det ble et vellykket seminar på alle måter og vi gjentar det
gjerne om noen år.
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Det ble ingen ringtrening i 2017 pga sykdom, men vi fikk
til en felles rusletur i Baneheia. Da var "gamle", nye og snart
lundehundeiere med på flott tur!
Vi har fått 2 kull lundehunder i Agder dette året og det er vi
svært fornøyd med.

Lundehund-nytt

Rapport fra Østfold

Takk til alle!
Styret ønsker å takke alle våre tillitsvalgte, frivillige og andre støttespillere for deres innsats og engasjement for
lundehunden og klubben i året som er gått!

VEDLEGG 1 TIL ÅRSMELDINGEN 2017:
KLUBBENS EIENDELER
Originalbildet av Måstad, tegnet av kunstneren Aina
Johansen fra Værøy. Ble brukt til å trykke opp æres
diplomer. Bildet er rammet inn og skal gå som et ”vandrebilde” mellom klubbens ledere. Er nå hos leder.

•

•

Et stort vevd teppe av en Lundefuggel, gitt av Christen
Lang og skal følge lederen av klubben. Er hos leder.

•

Brodert bilde fått til 50 års jubileet fra den finske lundehund klubben. Er hos leder.

•

•

NLK fane fra klubbens oppstart, av labben. Er hos leder.

•

•

Porselensfat fått til 50 års jubileet fra DCNH. Er hos
leder.
Glass monement fått til 50 års jubileet fra NKK. Er hos
leder.

•

Stoffbilde av lundefugler, mottatt fra Christen Lang i
2017. Er hos leder.

•

2 stk utstillingstelt. 1 stort telt med stenger, beregnet for
utstillinger, 3 kaffekanner, 1 høydemåler, 2 utstillings
bord, malte plasserings kjegler 1-4 plass og diverse
premier og sløyfer til utstillinger. Er hos Gro W. Viken

•

•

•

•
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De resterende Måstadpokalene, som ble gitt av familien
Burschil fra Tyskland. (25 stk ferdig med årstall, ble gitt
i 2005). Oppbevares hos Solvor Melum. Til Værøy 2012
hadde Klaus Burschil med pokaler fra 2023-2029.
Diverse” standsmateriell”, 1 fiskegarn, 4 glass kavler,
2 rolluper med bilder og logoen til klubben, 12 kvm
teppefliser og 7 plakater, er hos Geir Morten Jansberg.
Roger Gibson har en stor rollup, som klubben fikk fra
NKK i 2016 med bilde av Benoni og Rosa samt litt diverse plakater og inngjerdingen.
Hefte fra evaluering av Værøytreffet, Spesialutstillingen
på Øysand og et hefte over alle vandrepokalene til klubben med statuttene og vinnerne. Ligger hos leder.
En minnepenn over en god del gamle bilder fra klubbens oppstart. Skannet av Helge Tollefsen hos Sofie
Schønheyder. Ligger på klubbens Dropbox.
Nr. 2 - 2018

med revisors beretning
Inntekter

Regnskap

Lundebua

109223

75000

34223

Kontingent

131390

150000

-18610

Lotteri

6041

10000

-3959

Annonser LHN

4150

5000

-850

MVA-refusjon

14961

Gaver til helsearbeid

14048

10000

4048

Gaver til NLK

15000

15000

0

Årsmøte/ treff

•

•

Regnskap for 2017

Fra Østfold er det ikke så mye å rapportere. Jeg jobber med å
få ferdig siste rest av tellingen av hunder i Østfold.

Det planlegges ringtreninger til våren og flere felles rusleturer. I tillegg blir årets rasespesialutstilling 4.august 2018 på
Åros i Søgne, så det blir mye å ta fatt på i dette året.

•

Årsmøte 2018

v/ Irene Zakariassen

•
•

•
•
•

•

•
•

Ingvild Espelien hadde noen bokser med originalbilder,
samlet inn til boken. Disse er hos Karen Elise Dahlmo
nå og skal til arkivet i Nordland.

Utstilling inntekt

Ei eske med gamle gjenstander fra arkivet til Sofie
Schønheyder. Er hos Karen Elise Dahlmo og skal videre
til arkivet i Nordland.

Fond for omplassering

Datautstyr til klubbens database (er stasjonert hos Marc
Daverdin).

Lundebua varer
Trykking av LHN

Trykk kloss med klubbens logo (er nå hos Gunn Tove
Ormset). Laget til klubbens 50 års jubileum for å bruke
til trykk på skinn etc. Kan lånes ut.

Porto

Liten diktafon, innkjøpt i 2010/2011 i forbindelse med
bokprosjektet. Er nå hos Karen Elise Dahlmo.

Renter inn
Giardia gaver

Budsjett Avvik fra budsjett

14961

1018

40000

-38982

24040

20000

4040

284

300

-16

4905

0

4905

25324

Sum inntekter

25324

350384

325300

25084

Regnskap

Budsjett

2017-budsjett

39911

5000

34911

48025

45000

3025

2361

4000

-1639

Utsending LHN

21148

16000

5148

Styrets utgifter

32680

45000

-12320

Årsmøte/treff utgift

10476

30000

-19524

500

-500

6823

3000

3823

16497

25000

-8503

2066

2000

66

Utgifter

Valpeformidling

Klipparkivet med 12 permer over klubbens historie.
Samlet inn av Roar og Anne-Lise Torsteinsen. Er nå hos
Helge Tollefsen for scanning. Orginalene skal sendes
inn til Arkiv i Nordland etterhvert.

Gaver fra NLK

En del regnskapspermer frem til 2015 befinner seg hos
Sigrun Rytter.

Representasjon

19561

10000

9561

Avlsutvalget

22831

25000

-2169

Sofie Schønheyder’s fysiske arkiv fra klubbens begynnelse er sendt til Arkiv i Nordland.

Krysningsprosjekt

14591

15000

-409

250

10000

-9750

Gml fysisk arkiv angående registrering av valper og
utstillinger. Sendt til Arkiv i Nordland. Resultatene er
lagt inn i Databasen. Dette arkivet kommer fra Laila
Koldingsnæs Myrvold og Gro W. Viken.

Adferds/mentalgruppa

Eleanor Christies private arkiv og fotografier, ca. 750
dokumenter og like mange fotos. Skannet inn av Helge
Tollefsen og levert Riksarkivet 14.11.2014. Dokumentene
ligger ute på nettet www.arkivportalen.no
Restopplaget av Lundehundboka er i Lundebua hos Geir
Morten Jansberg.
Diverse Lundebuavarer er hos Geir Morten Jansberg.

Utstilling
Møter, kurs ,oppdatering
Kontorutstyr, etc

1051

Helse/ Giardia

1051

2000

-2000

Web/ edb/ data

13759

2500

11259

Bankkostnader

960

500

460

6281

15000

-8719

45000

-45000

259271

300500

-41229

91113

24800

66313

Oppdretterseminar
Revisjon/nytt opplag bok
Sum utgifter
Over/underskudd
Kontantbeholdning/ Eiendeler 31/12 2017
LKBank
DNB
Lundebua varelager

479 322,83
528,41
25600,50
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Årsmøte 2018

Kontingent- og budsjettforslag
2019

Revisors beretning til Norsk Lundehund Klubb sitt årsmøte 2018

Revisors beretning Norsk Lundehundklubb sitt Årsmøte 2018
Krav til regnskapet
Norsk Lundehundklubb sitt regnskap er revidert etter gjeldende standard for lag og
organisasjoner, og da for en organisasjon med mindre enn 20 millioner i omsetning og/eller
mindre enn 20 ansatte.
En organisasjon i denne størrelse trenger ikke følge Norsk Regnskapsstandard (NRS) selv om
dette anbefales. Eneste konkrete formkrav er at regnskapet skal gi en best mulig informasjon
om økonomien for organisasjonens medlemmer.
En organisasjon av denne størrelse har ikke revisjonsplikt, men bør gjennomføre revisjon av
hensyn til egenkontrollen.

Inntekter

2017 regnskap

Lundebua

109223

130000 45000 fra fond

Kontingent

131390

150000

Lotteri

6041

7000

Annonser LHN

4150

5000

MVA-refusjon

14961

0

Gaver til helsearbeid

14048

0

Gaver til NLK

15000

0

Årsmøte/ treff

1018

1000

Om regnskapet og anbefalinger
Regnskapet har en ny form i forhold til tidligere. Kasserer har gått bort fra manuelle
posteringer i excel og bruker no et regnskapsprogram. Det er ikke lenger en ren kontantstrøm
da leverandørgjeld og kundefordringer er tatt inn i regnskapet som egne posteringer. Den
delen av regnskapet som omhandler 1.1.2017- 31.3.2017 var en del av forrige regnskap og er
tatt med på nytt nå for å kunne føre regnskapet fra 1.1-31.12 som gir et langt mer oversiktlig
regnskap
Saldo på Landkredittkonto er pr 31.12: 479.322,83 Kr og på DNB: 528,41 kr. Årsregnskapet
viser et resultat på 91.108,- kr. Det er kun ubetydelige avvik mellom ført regnskap og virkelig
konto (+15,10 kr).

Utstilling inntekt

24040

25000

284

300

4905

0

Generelt sett er regnskapet ryddig ført og etter overgangen til nytt system er regnskapet mye
enklere å kontrollere og holde oversikt i. Alle kontrollerte transaksjoner stemmer i henhold til
alle kontrollerte bilag. Der er noen svært få mangler hva bilag angår, her henstiller revisor alle
som ber om dekning av kostnader om å sørge for ordentlige bilag/kvitteringer. Med bakgrunn i
at det er et omfattende regnskap som er ført på frivillig basis er kvaliteten på regnskapet god.
Revisor er kjent med at klubben har andre eiendeler. Dette inngår ikke som en del av
regnskapet til klubben.

Renter inn
Giardia gaver
Fond for omplassering

25324

Fondsmidler fra dyrlege. Smidt
Sum inntekter
Utgifter

Budsjett 2018 Anmerkninger

0
80000 Fra fond

350384

398300

2017 regnskap

Budsjett 2018

Lundebua varer

39911

60000 45000 fra fond

Trykking av LHN

48025

45000

Porto

2361

2000

Utsending LHN

21148

17000

Styrets utgifter

32680

50000

Årsmøte/treff utgift

10476

20000

Valpeformidling
Gaver fra NLK

500
6823

6000

16497

30000

Møter, kurs ,oppdatering

2066

5000

Kontorutstyr, etc

1051

2000

Utstilling

Revisor har ingen ytterligere kommentarer til regnskapet.

Representasjon

19561

20000

Avlsutvalget

22831

25000

Konklusjon
Regnskapet til Norsk Lundehundklubb 1.1.2017-31.12.2017 godkjennes.

Krysningsprosjektet

14591

Harstad 22.4.2018

Kapselprosjektet, dyrlege Smidt
Helse/ Giardia

Bankkostnader
Oppdretterseminar

Øyvind Hjelme

250

Adferds/mentalgruppa
Web/ edb/ data

Over/underskudd

5000
2000

13759

6000

960

500

6281

10000

Revisjon/nytt opplag bok
Sum utgifter

20000
80000 Fra fond

0 Til innkjøp av restlager bok i 2018
259271

406000

91113

-7700

Kontingenten beholdes som i 2017
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Sak 1 fra Styret: Forslag om tilpasning av klubbens lover til ny NKK lovmal
Grønn tekstmarkering er endringer ført inn etter NKK-mal.

Årsmøte 2018

Saker til behandling

Blå tekstmarkering er egne NLK-lovtekster som tillegg til NKKs lovmal.
NKKs lovmal finnes på http://web2.nkk.no/filestore/Organisasjon/Loverforklubber2017.pdf

Lover for Norsk Lundehund Klubb
Innkommende saker
•

Stiftet 22. november 1962
Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 3. august 2018.
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]

Forslag om at NLK Avdeling Nordland legges ned
Fra NLK Avdeling Nordland v/Eirik A. Olsen:
Norsk Lundehund Klubb Avdeling Nordland legges ned, og det opprettes fylkeskontakter for
nord- og sørfylket.

Saker fremmet av styret
1. Forslag om tilpasning av klubbens lover til ny NKK lovmal
NKKs representantskapsmøte 2017 vedtok ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs
medlemsklubber og forbund.
I henhold til vedtatte lover skal NKKs klubber og forbund ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for klubber og forbund.
Som følge av at Representanskapsmøtet 2017 vedtok ny lovmal, må alle klubber og forbund
tilpasse sine lover til den nye obligatoriske lovmalen og implementere den i helhet til sine lover.
Klubber/forbund må derfor straks igangsette arbeidet med å tilpasse sine lover til den nye
lovmalen. Videre må de nye lovene fremlegges klubbens årsmøte for vedtak (kvalifisert flertall i
henhold til lovens krav for lovendringer).
Forslag til nytt lovverk for Norsk Lundehund Klubb ligger vedlagt som Sak 1.

2. Stipendordninger for de som ønsker å ta dommerutdannelse
Klubben har kapital og foreslår å bruke av den til stipend. Stipendets størrelse vurderes av styret
etter innkommet søknad. Utbetaling kan skjer underveis mot dokumenterte utgifter. Etter
f ullført utdanning forplikter den nye dommeren seg å dømme på ei spesialutstilling.
Styret har ingen nåværende kandidater.

3. Utdeling av Hederspris

Kap. 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Lundehund Klubb, og forkortes til NLK. Klubben er selvstendig
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel
Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, med
mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre. Klubben plikter også å vedta lover
som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot
disse.
Klubben omfatter rasen Norsk lundehund. Klubben har verneting i Oslo.
§1-2 Formål
Norsk Lundehund Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge,
samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt å bidra til å
fremme utviklingen av rasen Norsk lundehund. NLK skal også arbeide for etisk riktig
behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard,
bruksegenskaper og rasenes sunnhet.
§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
- Årsmøtet
- Ekstraordinært årsmøte
- Styret
- Valgkomite
- Avdelinger
§ 1-4 Tilknytning og organisering
Norsk Lundehund Klubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som
beskrevet i klubbens lover.
Norsk Lundehund Klubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til
enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke
har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Lover for Norsk Lundehund Klubb
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Kap. 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 31.august.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer
teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av
klubben (krever 3/4 flertall)

Kap. 2 Krav til medlemskap
§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som
medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Lundehund Klubb og NKKs virksomhet samt å
følge Norsk Lundehund Klubbs og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet
til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er
fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
§ 2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev
eller epost ) til klubben
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
NLK har etablert ordning for familiemedlemskap.

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den
kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming
inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle
innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på
kandidater som ikke er valgbare skal forkastes, også aktuelle forhåndsstemmer.
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.
NKKs avdelinger avholder egne årsmøter.
§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har
vært medlem i minst 26 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er
valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.
Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg og skal være styret i hende senest to uker
før årsmøtet. Ved innkallingen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal
innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Hvert medlem kan ha med seg en fullmakt fra ett (1) annet medlem som kan brukes til å
avgi stemme på saker som legges frem på årsmøtet.

§2-5 Æresmedlem
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens
æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter
som har talerett, men ikke stemmerett.
§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal
sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
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Med innkallelsen skal følge:
- Saksliste
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 31. mars.
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 8 uker før møtedato.
- Fullmaktsskjema
§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter,
innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.
Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
i) Velge:
- Leder for 2 år
- Nestleder for 2 år
- 3 styremedlemmer for 2 år
- 2 varamedlemmer for 1 år
- Revisor med vararevisor for 2 år.
- Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt vararepresentant for 1
år
Det kan ikke fremmes benkeforslag ved valget. Ved behov bør det ved valg settes en
funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. Avstemming ved valg skal alltid være skriftlig.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles. Benkeforslag ved personvalg er ikke
tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke
ved valg.
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Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere
fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges
frem for årsmøtet til valg.
§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 20 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om
ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes
under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.
§3-6 Avdelingene
Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet
bodistriktenes avdelinger om slik avdeling er opprettet. Bare avdelingsmedlemmer som har
betalt skyldig kontingent bosatt i vedkommende avdelingsdistrikt kan delta med stemmerett eller
være valgbare ved avdelingens årsmøte.
Øvrige medlemmer har adgang til alle avdelingsmøter, dog uten stemmerett.

Kap. 4 Styret
§4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak
fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved
stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det
skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være
tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte
eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.
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§4-3 Styrets oppgaver er å
- lede klubben mellom årsmøtene
- avholde årsmøte
- drive klubben i samsvar med klubbens formål
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide
retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og eventuelt redaktør
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKKregionen
- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
- oppnevne representant til NKKs representantskap

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens
arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal
besettes.

§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
• Flest stemmer
Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler
Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og
endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt
som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av
medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.
§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på
ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om
oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe
spesielt tilfaller midlene NKK.
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Gjennomføring av valget 2018

Årsmøte 2018

Valg
Stilling

Kandidat

Leder
Nestleder

Merete Evenseth, Troms (gjenvalg, velges for 2 år)
Astrid Driva Rødsand (ikke på valg)

Styremedlemer
(3 medlemmer)

Svein Birger Syvertsen (ikke på valg)
Karen Elise Dahlmo, Nordland (gjenvalg, velges for 2 år)
Even Tveråmo, Oslo (ny, velges for 2 år)
Solveig B. Steinnes, Troms (ny, velges for 2 år)
Kari M. Haugland, Rogaland ny, (velges for 2 år)
Tor-Arne Helle, Hordaland (ny, velges for 2 år)

2 varamedlemmer til styret
(2 medlemmer)

Elisabeth Røsholt, Buskerud (ny, velges for 1 år)
Hilde-Britt Nilsen, Nordland (ny, velges for 1 år)
Gunn Haugstulen, Oppland (ny, velges for 1 år)

Valgkomité
(3 medlemmer)

Rita H. Daverdin (ikke på valg)
Elin D. W. Johannessen (ikke på valg)
Morten Strandmoe, Vestfold (ny, velges for 2 år)

1 vara til valgkomiteen

Irene Stølan, Møre og Romsdal (ny, velges for 1 år)

Revisor
Vararevisor

Øyvind Hjelme, Troms (gjenvalg, velges for 2 år)
Odd Reidar Gautun, Trøndelag (gjenvalg, velges for 2 år)

Valgkomiteen gjør oppmerksom på at det er fremet flere
kandidater som styremedlemmer og varamedlemmer til

styret enn det er stillinger til. Ved stemmegivning er det
derfor viktig å markere korrekt antall kandidater.

Med hjemmel i klubbens lover ønsker styret skriftlig avstemming ved valget i 2017.
Ved tidligere årsmøter har punktet om valg
på dagsorden tatt uforholdsmessig lang tid å
gjennomføre. Valgkomiteen ønsker derfor å
gjennomføre skriftlig valg på årsmøtet på en bedre
måte.
Skriftlige valg gjennomføres nå fra starten av møtet.
Stemmesedler som er lagt ved Lundehund-nytt
benyttes ved valget på møtet. Se nærmere utfyllende
informasjon om valgprosessen nedenfor.
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Stemmeseddelen fylles ut og kan leveres til
valgkomiteen ved registrering eller under møtet helt
til valget erklæres for avsluttet. Valget avsluttes av
valgkomiteen i passende tid for tellekorpsets a rbeid.
Tellekorpset overtar så valgsedlene, teller opp
stemmene og presenterer resultatet under punkt
”Valg” på dagsorden.

Valget gjennomføres som skriftlig avstemming . Ved Ved
siste årsmøte i 2017 ble valgprosessen endret:
• Velgerne kunne levere valgseddel ved registrering og
utover i møtet, fram til valget ble erklært avsluttet i løpet
av møtet. Dette var vellykket.
• Opptellingen av stemmene tok framdeles for lang tid.
Dette kan skyldes komplisert og lite oversiktlig stemme
seddel.
Valgkomitéen har derfor ytterligere forenklet valgseddelen
for i år. Komitéen mener at valget og særlig opptellingen nå
kan gjennomføres på kortere tid med samme kvalitet som
tidligere.

VALGPROSESSEN

Valget gjennomføres på følgende måte:
• Valget startes ved registrering av deltakerne på møtet og
avsluttes noe ute i møteplanen. Avslutningen erklæres
av valgkomitéen noe tidligere på møteplanen enn selve
valg-punktet.
• Stemmesedler som er lagt ved Lundehund-nytt benyttes
ved valget på møtet.
• Det er anledning for valgdeltakerne å levere
stemmeseddel fra registreringstidspunkt og utover i
møtet fram til valget avsluttes.
• Valgt tellekorps starter tellingen umiddelbart ved valg
slutt.
• Resultatet offentliggjøres på vanlig måte av
valgkomitéen under punktet ”Valg” på dagsordenen.

STEMMESEDDEL

Stemmesedlene utformes for å dekke både anbefalt votering
og kampvotering. Med kampvotering menes der hvor flere
kandidater fremmes enn de tillitsvervene som skal fylles.
Sett kryss ved de kandidatene du stemmer på. Det er viktig at
du ikke stemmer på flere kandidater enn det som skal velges.
Dette står oppført i kolonnen ”stilling” i valgseddelen. Ved for
mange kryss forkastes stemmeseddelen.

STEMMESEDDEL SOM ER LAGT VED LUNDEHUNDNYTT BENYTTES VED VALGET PÅ Å
 RSMØTET.
FORHÅNDSSTEMMING

Stemmegivning med forhåndsstemmer er hemmelig (§3.2).
Medlemmer i Norsk Lundehund Klubb har stemmerett.
• Dersom du nytter deg av forhåndsstemming må
denne stemmeseddelen ikke signeres, men legges i
egen konvolutt. Lim igjen konvolutten og merk den
"FORHÅNDSSTEMME".
• Legg så denne merkete konvolutten i en ny samlekonvolutt, hvor du også legger ved en egen lapp med ditt
navn og medlemsnummer i NLK/NKK.
• Send så samle-konvolutten med innhold til Norsk
Lundehund Klubb v/leder Merete Evenseth,
Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdalen.

STEMMESEDDEL SOM ER LAGT VED LUNDEHUNDNYTT BENYTTES VED FORHÅNDSSTEMMING.
FORHÅNDSSTEMMER MÅ VÆRE MOTTATT HOS
NORSK LUNDEHUND KLUBB V/LEDER INNEN
FREDAG 20. JULI 2018.

Presentasjon av kandidater til valget 2018
Merete Evenseth (leder)

Hei alle. Jeg er en engasjert lundehund eier på 55 år fra
Tromsø. Jeg fikk min første lundehund i 2007, neste i 2009
og siste foreløpig i 2016. Akkurat nå har jeg Gurine på snart
9 år og Ylva, importert fra Tyskland, på 2 år. Min store sorg
er at jeg ikke har fått kull på noen av mine tisper, men jeg
håper Ylva vil gi meg denne gleden. Det er ikke en enkel rase
å avle på, men vi gjør så godt vi kan alle sammen. Man må
bare ikke gi opp.
Jeg ble straks « oppdaget» i lundehund miljøet, fordi jeg
engasjerer meg i rasen, så i 2008 ble jeg lundehund kontakt
for Troms, i 2008/2009 valgt inn i styret og som leder fra
2009 til 2012. Og på nytt igjen som leder fra 2016 til 2018.
Det tar to år før man blir varm i lederstolen, så derfor har jeg
sagt ja til gjenvalg.
I denne store lundehund familien har vi alle en ting
felles: og det er at vi alle elsker vår rase. Vi er ikke alle enige
om strategien og mange har sterke meninger om mye. Og
det skal folk få lov å ha. Vi skal ha takhøyde i klubben, men
vi må være enige om at vi er uenige i noe. Jeg respekterer at
noen har andre meninger enn meg, men håper du også gjør
ditt for at klubben skal være en god arena for flest. Godt
valg.

Karen Elise Dahlmo (styremedlem)

Jeg er 62 år, gift med Jon, og vi bor i Drevja i Vefsn. Vi
fikk vår første lundehund i 2001, noe som raskt forandret
vårt forhold til hund.
Har prøvd oss litt på utstillinger, men for min del har det
viktigste vært å ha familiehunder. Vi har også vært med på å

frambringe 18 valper opp gjennom årene.
Har vært aktivt med i klubben hele tiden med bl. a. å
være med på å arrangere treff, så det sosiale har vært en
ekstra bonus. Har også hatt Lundebua i hus i åtte år, er nå
styremedlem i klubben og er med i museumsgruppa og
foringsgruppa.

Even Tveråmo (styremedlem)

Er 63 år og jobber i videregående skole. Bor i Oslo, men
har aner fra Trøndelag og Nordland. Har lundehunden
Nanna, som snart blir 3 år. Er spesielt opptatt av kultur
og historie, og driver mye med friluftsliv, skog, fjell og sjø
- og Nanna er med over alt. Ønsker å bidra til at norske
hunderaser har en sunn og god utvikling.

Solveig B. Steinnes (styremedlem)

69 år, bosatt i Bardu, der min mann og jeg eier og driver
et gårdsbruk med melkeproduksjon. Har to voksne barn, fire
barnebarn, samt et fosterbarn. Er utdannet agrotekniker,og
har tilleggsutdannelse i ledelse og en studie-enhet på HINT
i hundekunnskap. Har 7-8 år jobbet som journalist. Har
p.t. 6 hunder, 3 collies og 3 lundehunder, hvorav en av hver
rase bor hos nære venner. Har hatt lundehund i fem år. Fikk
godkjent kennelnavnet Northern Bones i 1997. Har til nå hatt
tre kull lundehundvalper.
Jeg har bred og allsidig erfaring fra lagsarbeid og
styreverv. Gode kunnskaper om hund og andre nyttige ting,
bl.a regnskapsarbeid. Jeg har et litt off-pist syn på avl. Har
bl.a. alltid ment at mentalitet og helse har vært viktigere i
avlsarbeidet enn utseende. På tross av det har jeg i en årrekke
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deltatt på utstillinger med hundene mine, og begge mine
voksne lundehunder er blitt NUCh. I NLK har jeg vært
medlem av redaksjonen i Lundehund-nytt siden 2012. I 2015
ble jeg spurt om å delta i arbeidsgruppa for mentalitet og
adferd, og har vært med på å utarbeide den rasespesifikke
mentaltesten, samt spørreskjema om lundehunders
mentalitet. Jeg har siden høsten 2016 også fungert som
klubbens kasserer og regnskapsfører.

Kari Margrete Haugland (styremedlem)

Jeg fikk min første Lundehund i 1983 ( en hann)og ble
totalt forelsket i denne unike, morsomme , energiske, stae,
lekne hunderasen. Ble kontaktperson for Rogaland da jeg
fikk min første hund og hadde mye kontakt med Sofie
Schønheyder i den tiden.
Det gikk ikke lenge før jeg fikk en tispe og hadde lyst å
starte oppdrett. Første kull kom ganske snart. Jeg har i alle
år vært opptatt av å være med på å bevare lundehunden som
rase, hadde Golden Retriever og Irsk Ulvehund i en periode,
men mitt hjerte ligger godt forankret hos Lundehunden.
Jeg er musikkpedagog av yrke og driver min egen
Pianoskole. Min hverdag består av lundehunder, musikk og
aloe vera og det synes jeg er en god blanding.

Tor-Arne Helle (styremedlem)

På oppfordring frå valkomiteen lager eg som vestlending
nokre ord om meg sjølve. Midt mellom Bergen og Voss bur
familien Helle med fire born, to hundar, ein katt, Wenche og
Tor-Arne. Me har eit hus landleg til som passer fint for lundehundar med litt lyd.
Det har stort sett alltid vore hundar hos oss, men da meir
jakthundar som basset, dachs eller terrier. I samtale med ein
tidlegare oppdrettar av lundehundar på Dalekvam vart eg
interessert i å veta meir om rasen. Litt tilfeldig fann eg at det
var eit prosjekt på gang hausten 2016. Berre eit par månader
seinare hadde me vår første spisshund, som no har fått selskap av ei lita lundehund tispe.
Hundane får væra med på fisketurar og jakt i nærområda. Utanom hundar jobber eg i Akvakulturnæringa og
starter denne hausten i eit selskap som heiter Multiconsult.
Den korte tida me har vore i lundehundmiljøet har me fått
møtt ei engasjert gruppe ulike menneske som brenn for rasen. Såleis gleder heile familien seg til samling på Sørlandet
i august.

Elisabeth Røsholdt (varamedlem til styret)

Jeg heter Elisabeth Røsholdt, er 63 år og bor i Numedal,
nærmere bestemt Rollag. Jeg har for tiden 2 lundehunder og
4 terriere. Har tidligere drevet med hundekjøring og oppdrett
av Alaskan malamute.
Har hatt diverse verv i raseklubber og hundeklubber
gjennom åra, blant annet som styreleder, har sittet i
utstillingskomiteer og avlsråd. Er utdannet hundeinstruktør
og har diverse kurs innen avl og atferd.
Har i dag hund mest for kos og turgåing, men driver også
litt med utstilling da jeg fortsatt driver med oppdrett.

Hilde-Britt Nilsen (varamedlem til styret)

Hei alle sammen! Jeg er en 25 år gammel jente som bor i
Sandnessjøen på Helgelandskysten, sammen med samboeren
min Rikard. Jeg er født og oppvokst på Brasøy, en perle
lenger ut på Helgelandskysten. For tiden er jeg student, og
hvis jeg kommer inn på ønsket studie til høsten vil jeg
fortsette som student noen år til! Fra før er jeg utdannet
kokk, hvor jeg har lært utrolig mye. For ca. to år siden fikk
jeg min første hund, min første lundehund. Min Mika! Hun
har en utrolig flott personlighet som jeg forelsket meg raskt i.
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Vi går lange turer sammen både til skogs, fjells og på øyer og
skjær. Mika er veldig lærevillig og hun elsker å lære nye ting
på trening. Vi trener på å hente egg og en god blanding av
agility, rally og lydighet.

Gunn Haugstulen (varamedlem til styret)

Jeg er 63 år og nypensjonert sykepleier som fortsatt jobber
litt. Bor på Lillehammer med samboer, og vi er de lykkelige
eiere av to lundehunder: Mikkel 2 1/2 år og hans sønn Emrik
som er ni uker og nettopp kommet til oss. Vi er glad i å gå i
skogen og fjellet med hundene våre, og tilbringer ferier og
helger på hytta på fjellet hele året.
Etter at vi fikk Mikkel som er vår første lundehund, har vi
litt om litt forstått hvilken kulturskatt denne rasen er. Det
står respekt av det møysommelige arbeidet som er gjort slik
at vi fortsatt kan glede oss over disse hundene!
Vi har deltatt litt på utstillinger med Mikkel, og er fast på
Lundehundtreff hvor vi møter hunder og eiere fra Hedmark
og Oppland. Har også vært på «Spesialen» de siste to årene,
og fått gode venner og læremestere i miljøet. Har også deltatt
på oppdretterseminar i regi av NLK, og har erfart at avl kan
være en utfordring også for hannhundeierne!
I lys av historien synes jeg det er et ekstra stort ansvar å
være lundehundeier, og jeg ønsker gjerne å bidra i arbeidet i
NLK."

Morten Sølsnæs Strandmoe (valgkomitéen)

Jeg er 56 år og er gift med Tove Elisabeth Strandmoe. Vi
bor i Sandefjord. Til daglig jobber jeg i administrasjonen til
Vidaråsen Landsby i Andebu.
Vi har hatt lundehund i snart 8 år, og har i dag 4 hunder.
Vi driver litt oppdrett under navnet Kennel Syrinborg
Jeg har mange års erfaring fra styrearbeid for diverse lag
og foreninger.

Irene Stølan (varamedlem til valgkomitéen)

Jeg er ei dame som ofte er å se på tur med familien min.
Vi har en lundehund, og en haldenstøver, som er med stort
sett over alt. Familien vår er glad i å være ute, så når vi har ett
ledig øyeblikk mellom det daglige stresset, prøver vi så godt
som råd er å komme oss på en liten tur.
Lundehunden min Lea er nå 8 år, så det er ikke
usannsynlig at det snart dukker opp enda ett familiemedlem
med 4 bein på gården.

Fullmakt
Hvert medlem kan ha med seg en fullmakt fra ett (1) annet
medlem. Fullmakten kan brukes til å avgi stemme på saker
som legges frem på årsmøtet (NLK lover §3.2).
Fullmakten skal utformes slik:
Jeg (tydelig navn) gir med dette fullmakt til
..................................... for å stemme på saker på
mine vegne ved årsmøte på Å
 ros Feriesenter,
Søgne 3. august 2018.
Mvh......................................
(dato og underskrift til fullmaktsgiver)

SKRIFTLIG FULLMAKT PÅ EGET ARK
PRESENTERES VED REGISTRERING AV
DELTAKERNE PÅ MØTET.

Fra avl- og sunnhetsutvalget:
Avlsrådet har fått nytt navn og et nytt medlem
I forbindelse med styrets gjennomgang av mandatet til Avlsrådet ble rådets navn endret til Avl- og sunnhetsutvalget,
gjerne forkortet ASU. Navneendringen ble enstemmig vedtatt i styremøte 27. februar 2018.

Siden en betydelig del av Avlsrådets arbeid har vært knyttet
til rådgivning og oppfølging av helsespørsmål knyttet til
rasen føler vi at det nye navnet er mer dekkende.
Ny e-postadresse er avlogsunnhet@lundehund.no

Ingvild Espelien er oppnevnt av styret som medlem av
Avl-og sunnhetsutvalget fom 27. februar 2018
På grunn av familiære forhold har Bård Andersen ønsket å
redusere sin innsats i Avlsrådet en god stund fremover. Avlog sunnhetsutvalget søkte derfor styret
om å få styrket bemanningen med
Ingvild Espelien.

egenskap for Avl- og sunnhetsutvalget, siden det er et
betydelig informasjonsbehov knyttet til arbeidet med

Ingvild satt i Avlsrådet fra
2005 – 2015 og bidro sterkt til å
modernisere rådets arbeid, både i fht.
informasjon og arbeidsfokus. Hun
var en drivende kraft i bla. revisjon
av rasestandarden, utarbeidelse av
dommerkompendiet, gjennomføring
av 2 oppdretterseminar, etablering av
databasen, utarbeidelse av RAS, og
oppstart av krysningsprosjektet.
Ingvild er oppvokst med lundehund og samojed og har lang
erfaring som oppdretter i flere raser. Hun har jobbet som
lærer i hund og dyrevelferd i videregående skole Naturbruk.
Hun har meget sterk faglig kompetanse i forhold til
hundeavl, avl på små populasjoner og genetikk. I 2013-2016
satt hun i NKKs styre og har således god kjennskap til NKK.

krysningsprosjektet og forvaltningen av rasen lundehund
for øvrig.
Vi er veldig glade for å ha Ingvild med i Avl- og
sunnhetsutvalget og ønsker henne velkommen!

I tillegg er Ingvild god til å skrive og er blant annet
redaktør for Lundehundboka. Dette er en viktig

NORSK LUNDEHUND

Sikring av lundehunden for
fremtida
Norsk Lundehund Klubb har som
overordnet mål for rasen å bevare
norsk lundehund som en sunn og
funksjonell hund med rasens
karakteristiske trekk i behold.
Rasen regnes i dag som utrydnings
truet. Den viktigste sikringen av
lundehunden er derfor å sørge for at
det finnes en stor og livskraftig lunde
hundstamme. Det er av den grunn
ønskelig at alle lundehundtisper skal
ha minst ett kull etter seg, for å bevare
mest mulig av genmaterialet vi har i
dag. I tillegg arbeider klubben aktivt
for å øke den genetiske variasjonen.
Norsk Lundehund Klubb har
medlemmer som driver et bredt
aktivitetsarbeid med hunden sin, fra
turer med familiehunden til
utstillings og brukshundaktiviteter.
Slik bidrar vi også til å videreutvikle
rasens egenskaper som sunn og
funksjonell hund.
Flere kan bidra ved å skaffe seg
lundehund dersom de likevel kan
tenke seg en mindre selskapshund.
Vennlig og nysgjerrig som den er,
lundehunden er en ypperlig familie
hund og turkamerat.

Foto: Magnus Enger / Elin Enger ©

Foto: Roar Torsteinsen ©

Norsk Lundehund Klubb
Vil du vite mer om Norsk lundehund?
www.lundehund.no
www.facebook.com/norsklundehundklubb/
Lundehundboka, Ingvild Espelien (red),
Vigmostad & Bjerke 2012
Norsk Kennel Klub (NKK) www.nkk.no

Norsk lundehund er en
eldgammel hunderase som
ble brukt til jakt på sjøfugl
over store deler av Norges
kyst. Vi vet ikke sikkert hvor
gammel den er, men vi har
beskrivelse av lundefangst
med hund som er over 400
år gammel.

Foto: Dagrunn Mæhlen ©

Lundehunden har vært et viktig ledd
i kystnorges næringsvei
Hunden jaktet ved å gå inn i reirene i
trange bergganger og steinurer og hente ut
levende fugler. Kjøttet på lundefuglene ble
brukt til menneskeføde, mens fjær og dun
ble brukt til sengetøy eller eksportert
sørover. Fra 1850årene gikk man over til å
fange lundefugl med nett. Dette, sammen
med generell avbefolkning av fiskeværene
på Nordlandskysten førte til at det store
behovet for lundehunder forsvant.
I Måstad på Værøy, hvor forbindelsen til
omverdenen var dårlig, tok man imidlertid
vare på den stedegne stammen av lunde
hunder og jakttradisjonene knyttet til dette
hundeholdet. Herfra fikk ekteparet Christie
på Hamar tilsendt noen hunder i
mellomkrigstiden og de avlet fram et større
antall hunder.
Under andre verdenskrig utryddet valpe
syken nesten alle hundene på Måstad.
Bestanden på Værøy ble da fornyet ved
hjelp av hunder fra Christies oppdrett.
Valpesyken rammet senere Østlandet også,
og mot slutten av 1950tallet var stammen
nærmest utdødd.
Eleanor Christie tok imidlertid nok et
krafttak for rasen og fikk i 1960 fem hunder
til Østlandet fra Måstad. Hun fikk nå med
seg flere oppdrettere og antall hunder økte
gradvis. I dag finnes det ca 1700 lunde
hunder i verden.

Eksteriør
Lundehunden er en liten spisshund
med skulderhøyde 32—38 cm.
Hannhundene er markert kraftigere
enn tispene. Kroppsformen skal være
rektangulær slik at hunden er noe
lengre enn den er høy. Pelsen har
vanligvis rødbrun farge med hvite
tegninger. Hårlaget er middels langt,
med glatt og mørk overpels.

Anatomiske særtrekk
Lundehundens anatomiske særtrekk
gjør den spesielt interessant i
bevaringsarbeidet. Spesielt for
lundehunden er at de skal ha seks tær
på alle fire ben. På forlabbene er det
fem treleddete og en toleddet tå. Til
ekstratærne er det utviklet et godt
muskelapparat, slik at de får en
praktisk funksjon. Det ytre øret kan
foldes sammen, slik at det indre øret
beskyttes mot skitt når hunden
arbeider i trange bergganger. Hunden
har stor bevegelighet ved at skulder
leddet er utformet slik at forbeina
kan føres rett ut til siden, mens
nakkeleddets fleksibilitet gjør at
hunden kan bøye hodet bak på
ryggen.
Kilde: J. Undsgård: Norske hunderaser,
NKK, 2015

Foto: Magnus Enger ©

Ny klubbrosjyre tilgjengelig
Lundehundklubbens styre vedtok høsten 2017 å oppdatere klubbens infobrosjyre,
og delegerte det praktiske arbeidet med oppdateringen til Avs-og sunnhetsutvalget
(daværende Avlsråd).
Avlsrådet har oppdatert teksten. Ny layout er laget av
Jon Wagtskjold, mens bildematerialet er oppdatert med
bilder fotografert av flere medlemmer i klubben: Dagrunn
Mæhlen, Roar Torsteinsen, Magnus Enger og Elin Enger.
Mange flere medlemmer har sendt flotte bilder, men disse
ble benyttet etter tilpassning til brosjyrens utforming.
Brosjyren foreligger på flere språk: norsk, engelsk, tysk
og fransk, mens finsk utgave er under arbeid. Den er
utarbeidet i to utgaver: en for bruk i skjermbilder og en for
utskrift med skriver. Følg gjerne anvisningen for innstilling
av egen skriver ved utskrift.

Bruk skanner på mobil
eller nettbrett på QRkoden over, eller skriv inn
lenken under i nettleseren:
http://www.lundehund.
no/index.php/norsklundehund/brosjyrer

Du finner lenker til brosjyren på klubbens hjemmeside
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Justering av krav i krysningsprosjektet
Avlsrådet jobber nå med
å revidere planen for
Krysningsprosjektet fra
2015. I dette arbeidet
vil vi både se på de
retningslinjene som ble
trukket opp for prosjektet så
langt i lys av de erfaringene
vi har gjort til nå, samt se
videre utover 2. generasjons
krysninger (F2). Vi satser på
å ha en revidert plan klar i
løpet av 2018.
Vi ser imidlertid en del
forhold som vi allerede nå
ønsker å myke noe opp.
Dette gjelder:
•

Mulig bruk av
norrbottenspets
hannhund

•

Inseminasjon dersom
særlige forhold tilsier det.

•

Bruk av hunder som ikke
har hatt kull tidligere.

Alle tre forholdene er
fremlagt vår kontakt hos
Norsk Kennel Klub (NKK),
veterinær Kim Bellamy som
har diskutert saken med
NKKs helseavdeling.
NKK ser ikke problemer med
disse oppmykningene så
lenge hvert tilfelle vurderes
nøye.
Styret for NLK har godkjent
endringene.
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Bruk av norrbottenspetshannhund i krysningsprosjektet
Vi har ønsket å bruke tisper av
utkrysningsrasene sammen med
lundehundhanner for å produsere
første generasjon i prosjektet.
Dette skyldtes at vi har vært
noe bekymret for økt risiko for
fødselskomplikasjoner dersom vi
parer med hannhund av en større
rase, samt paringsproblemer knyttet
til stor forskjell i størrelse mellom
rasene.
Fødselskomplikasjoner
Vi har kontaktet fagfolk hos både
Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU) og i
helseavdelingen i Norsk Kennel
Klub (NKK) om dette spørsmålet.
Så langt har vi ikke vært i stand til å
finne vitenskapelig dokumentasjon
for at det å pare ei mindre tispe med
en større hannhund betyr noe for
risikoen for fødselsvansker. Erfarne
veterinærer og oppdrettere synes
imidlertid å være enige i at det ikke
bør medføre noen spesiell risiko
for ei normalt stor lundehundtispe
å få valper etter en normal til liten
hannhund av norrbottenspets .
Fostrenes størrelse reguleres mye etter
tispens størrelse. Uansett søker vi
alltid NKKs helseavdeling på forhånd
om å få gjennomføre kombinasjoner i
krysningsprosjektet, så da vil de gjøre
en vurdering av de konkrete hundene
vi ser for oss å pare.
Det er alltid en risiko for tispa ved
paring, drektighet og fødsel. Vi kan
derfor komme i den situasjonen
at vi opplever fødselsvansker ved
en slik kombinasjon også, uten at
det kunne bevises at det skyldes
størrelsesforskjell mellom foreldrene.
Vi vil selvsagt bestrebe oss på å
finne ei tispe som har født normalt
før. Det er viktig at eieren er godt
informert om hva vi vet og ikke vet
om risikoen for komplikasjoner. Ved
kombinasjon av en liten-middels
stor hannhund av norrbottenspets
med en normalt stor lundehundtispe
antas ikke størrelsesforskjellen å være
bekymringsfullt stor.

Vi ser flere fordeler med å utvide søket til også å gjelde
hannhunder:
Hvorfor ønsker vi å bruke hannhund
av norrbottenspets?
Politikken med å bare bruke tisper av
annen rase har fungert ganske greit
for buhund og islandsk fårehund.
Selv om vi så langt har fått bare ett
kull etter islandsk fårehund, har vi
utredet flere aktuelle tisper som av
ulike årsaker ikke har fått kull. Vi har
fremdeles tro på at vi skal få til kull
etter ei islandsk fårehundtispe.
Når det gjelder norrbottenspets,
har det av ulike årsaker vært
langt vanskeligere å finne aktuelle
kandidater. De andre rasene i
prosjektet eies gjerne av mennesker
som først og fremst vil ha en
selskapshund. I tillegg har de gjerne
spesiell interesse for å bevare den
norske og nordiske kulturhistorie
som rasene representerer.
Norrbottenspetsen eies i mye større
grad av mennesker som bruker dem
til det de var ment for: jakt. Det er
også en rase med økende popularitet,
og det er slett ikke vanskelig å få
avsetning for valper av ren rase eller
blandet med den nært beslektede
finske spetsen. Vi har svært få hunder
av rasen i Norge, og mange av dem
er nært beslektet med hverandre.
De siste 3 årene er det kun født to
norrbottenspetskull pr år her i landet.
Selv om rasen generelt er svært
sunn, mistenker man at epilepsi
er overrepresentert i enkelte linjer.
Også her har vi utredet tisper som
har falt gjennom av helsegrunner.
Norrbottenspetsen er i gjennomsnitt
den av utkrysningsrasene som
er minst av størrelse, selv om
variasjonen er stor.
Av hensyn til prosjektet er det
svært ønskelig å få til kull med
to norrbottenspetser da dette er
den rasen som genetisk ligger
lundehunden nærmest av de tre
krysningsrasene. Det er også den
rasen som har størst genetisk
variasjon, hvilket bla viser seg i stor
variasjon eksteriørmessig. Dette ble
fremhevet som det et viktig moment
på et møte med professor Peer Berg
fra NMBU 2. februar.

•

Det blir enklere å finne interesserte eiere

•

Vi kan velge friere blant linjer som passer
eksteriørmessig til prosjektet

•

Vi kan være enda mer selektive på helse, gemytt og
avstamning

•

Vi får introdusert gener som sitter på Y-kromosomet i
prosjektet.

Vi kommer derfor til å lete videre etter to egnede norrbotten
spetser, uavhengig av kjønn. Dersom vi finner en egnet
norrbottenspets hannhund er det mulig denne blir paret med
to lundehundtisper. Grunnen til dette, er at lundehunder i
gjennomsnitt får små kull. Det er også en risiko for at en del
av valpene ikke vil gå videre i prosjektet pga helsemessige
funn (kryptorkisme, HD mm). Ved å bruke en hannhund på
to tisper vil vi øke sjansen for at vi får videreført noen avkom
fra den første generasjonen.

Inseminasjon

Krysningsgruppa ønsker å myke opp praksisen ved bruken
av inseminasjon slik at det kan være tilgang til å inseminere
dersom særlige forhold tilsier det. Målsetningen om naturlig
paring skal også i fremtiden være første prioritet og etterstrebes.
Men i noen tilfeller ser vi at av hensyn til prosjektets
fremgang og praktiske forhold, så vil det være behov for å
inseminere.

som faller gjennom på noen av de helsemessige kravene
(klinisk frisk, skal ikke ha hatt IL eller lignende tidligere, skal
ha patella grad 0 eller 1 og et godt gemytt), faller også en del
hunder fra på grunn av faktorer som:
•
•
•

kryptorkisme
store geografiske avstander
for nært slektskap med aktuell prosjekthund

Derfor kommer vi etter all sannsynlighet til å bruke flere
lundehunder uten tidligere avkom i prosjektet videre, både
tisper og hannhunder. Den eneste ulempen vi ser, er at det
kan hende at den aktuelle lundehunden ikke gir valper. I så
fall må en annen hund benyttes i neste forsøk.
Vi understreker at de lundehundtispene som bidrar til
krysningsprosjektet også planlegges brukt i reinraset avl.
De fleste av tispene som brukes i prosjektet har jo allerede
hatt et renraset kull. Når det gjelder de tispene som har et
krysningskull først, forutsetter vi at de senere har renrasede
lundehundkull og derfor også bidrar til den renrasede avlen.
Noe som er svært viktig for rasen.
Les mer om plan for NLK-krysningsprosjektet:
Bruk skanner på mobil eller nettbrett
på QR-koden til venstre, eller skriv inn
lenken under i nettleseren:
http://lundehund.no/images/
Pdf-er/Plan_for_kryssing_av_norsk_
lundehund_2015-feb.pdf

Eksempler på dette er:
• Ved paring av tispe av annen rase og lundehund. Her kan
forskjellen i størrelse være til hinder for at lundehund
hannen får til en vellykket paring. Når vi har fått en
eier av en tispe av en annen rase til å velge å hjelpe vår
rase med å ha et krysningskull, å ta flere helsesjekker
enn vanlig i deres rase og akseptere den hannhunden vi
velger ut, så virker det lite fleksibelt å ikke være villig til
å tillate inseminasjon for å få et kull. Vi har tapt kull på
dette. Det er selvsagt en forutsetning at begge hundene
viser gode drifter.
•

DNA-studier vil etter hvert komme til å vise at noen
kombinasjoner i prosjektet er mer ønskelige enn andre
for å sikre at vi opprettholder genetisk variasjon når vi
avler tilbake med lundehund. Det kan bety at vi noen
ganger må bruke hunder som ikke bor geografisk nært
hverandre, slik at vi må tappe sæd.

Bruk av lundehunder uten avkom

I planen for prosjektet står det at «Hunder med avkom
foretrekkes». Fram til nå har vi i tre tilfeller brukt
lundehunder som ikke har bevist fertilitet gjennom tidligere
kull.
Nå er vi i den situasjonen at vi kommer til å trenge å bruke
flere lundehunder i krysningsprosjektet i tida som kommer
enn det som har vært tilfelle til nå. I tillegg til de hundene

Tjorven og Pippi (B1) på båtripa mot Vestfjorden fra Hammarøy.
Eiere er Rita og Marc Daverdin, foto Jon Wagtskjold
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Ny kombinasjon i krysningprosjektet

Avle med Svalbard-Alvar?

Tekst av Bård Andersen, foto Marit Hansson Morgestad (Alvars eier)

Den islandske fårehundtispa Freyja - SE21433/2015 og lundehunden Syrinborgs Gulltann - NO39640/16, "Noah"

Freyja er en typisk sprek, glad og
folkekjær islandsk fårehund på tre
år. Selv er hun korthåret, rød og hvit.
Hun har allerede hatt ett kull med
tre islandske fårehundvalper. Som en
liten kuriositet kan det nevnes at en
av de valpene ble tricolor. Det vil si at
Freyja kan gi genet for denne fargen
videre til sine valper. Ingen av valpene
i første generasjon etter lundehund
vil selv kunne vise denne fargen, men
muligheten finnes for at de bærer genet
videre.
Freyja har blitt HD-røntget med resultatet A (fri) og har fine kneledd, (patellaluksasjon, grad 0,0). Hun har blitt
øyelyst to ganger. Første gang ble intet
påvist, andre gang anmerket øyelyseren
en mild grad av såkalt irishypoplasi på
venstre øye. Det betyr at irismusklene
er noe underutviklet og ikke kan trekke pupillen sammen like effektivt. Det
kan gjøre øyet litt mer lysømfintlig,
men er ikke regnet som en betydelig
plage. Tilstanden har også blitt påvist
hos lundehund. Resultatet medfører
altså ingen risiko for å innføre et nytt
helseproblem i lundehundrasen. Hunder med svak grad av irishypoplasi kan
brukes i avl om de parres med en hund
uten denne tilstanden.

Noahs øyne ble derfor også øyelyst og
de viste seg heldigvis å være fine, selv
om det ble anmerket at han har noe
som kalles persisterende pupillmembran (PPM). Dette er rester fra fosterstadiet av et nettverk av blodkar i fremre øyekammer som normalt skal være
forsvunnet. Det finnes hos alle slags
raser, vil normalt ikke påvirke hundens
syn. Det er ikke noe i veien for å bruke
Noah i avl. Noah er ellers en flott, ung,
omgjengelig og utadvendt lundehundhann på to år, som allerede har blitt far
til tre kull med totalt 12 valper.
Freyja og Noah fant tonen fra første
møte, men selve befruktningen måtte
de til slutt få litt hjelp til. Siden begge
har bevist sin fertilitet fra tidligere,
ble det i samråd med helseavdelingen i
NKK besluttet å inseminere Freyja 19.
april.
En stor takk til alle som har hjulpet
til for å få til denne kombinasjonen.
I skrivende stund vet vi ikke noe om
resultatet, men krysser fingre for at
arbeidet bærer frukter i form av fine
sommervalper etter Freyja og Noah!

Freyjas datter Dora, den tricolor valpen som
er omtalt i teksten.
Fotograf er eieren Mona Lilleng Strand,
som beskriver Dora som snill og lettlært,
men også litt sta og høylydt!
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Denne kombinasjonen er
en del av Norsk Lundehund
Klubbs prosjekt for å øke den
genetiske variasjonen i rasen.
Prosjektet gjennomføres i
samarbeid med NKK, NMBU,
Norsk Genressurssenter og
NordGen. Valpene fra denne
kombinasjonen vil bli registrert i
NKKs X-register.
Islandsk fårehund er en av de
tre rasene (buhund, norrbottenspets og islandsk fårehund) vi
vil krysse med lundehund.
Prosjektvalpene vil bli fulgt som
en egen sidepopulasjon utenfor
stamboken i flere generasjoner.
Du kan lese mer om prosjektet
her:
Bruk skanner på mobil
eller nettbrett på QRkoden til venstre, eller
skriv inn lenken under i
nettleseren:
http://lundehund.no/om-norsklundehund-klubb/ras

Er du interessert i en valp fra
krysningprosjektet? Les mer om
hva det innebærer og meld din
interesse her:
Bruk skanner på mobil
eller nettbrett på QRkoden til venstre, eller
skriv inn lenken under i
nettleseren:
http://lundehund.no/index.php/
krysningsprosjektet1/onsker-dukrysningsvalp

Lille Alvar B2 er med sine 7,5 kilo en av de minste hannhundene i krysningsprosjektet så langt. På noen
detaljer nær er han nok også blant dem som ligner aller mest på en renraset lundehund.
Nå bor det ikke noen lundehundtisper på Svalbard. Derfor
vil vi gjerne finne ei tispe til ham på fastlandet som har
løpetid mens han og eierne er her på ferie. Det vil i år si
fra midten av juni til midten av august. Aktuelle tisper
må først og fremst være over 18 måneder, friske og bo i
østlandsområdet (om de ikke er ekstra reiselystne).
Vi vurderer også tisper som ikke har hatt kull tidligere.
Og nå er Alvar ennå ung, så om det er mer aktuelt med
et kull neste år, hører vi også gjerne fra deg. Har du ei
slik tispe og ønsker mer informasjon? Send en e-post
til krysningsgruppa@lundehund.no eller kontakt Bård
Andersen via Facebook eller telefon 480 30 585.
Alvar har blitt røntget fri for HD og sjekket og fri for
patellaluksasjon. Han er ellers en frisk og rask og trivelig
hund. Nå gjenstår bare øyelysning før han forhåpentligvis
er klar for å bli far til neste generasjon i krysningsprosjektet,
men det må han også gjøre på fastlandet.
Faren til Alvar er lundehunden SE V Ch Lundetuvans
Ejvind Blokkebaer, moren en blanding av lundehund og
buhund som heter Ruska B1.
Nr. 2- 2018
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NLK Databasen - hvordan registrere deg som bruker
Av Lille Wagtskjold, tekst og skjermbilder

Når nye valpekull er født (eller importert) og er ferdig registrert i NKKs Dogweb, blir de lagt inn i NLKs
Database av en av klubbens databaseansvarlige.
På oppdrettersamlingene som Avl- og Sunnhetsutvalget
har hatt rundt om i landet i løpet av det siste året, har vi
demonstrert databasen for deltakerne.

SAMMEN FOR FLERE LUNDEHUNDER

Norsk Lundehund Klubbs samlinger for avl og oppdrett
Oppdrettersamling i Sandnes 11. mars 2018

Oppdrettersamling i Drevja, 5. mai 2018

12 oppdrettere og hannhundeiere, samt Lille Wagtskjold og
undertegnede deltok på oppdrettersamling med fokus på avl
i Sandnes 11.Mars 2018

Avl- og sunnhetsutvalget inviterte lundehundeiere og
prosjekthundeiere til Oppdrettersamling hjemme hos Jon
og Karen Elise Dahlmo i Drevja lørdag 5. Mai. Det var
til sammen 11 som hadde satt av dagen til prat om avl på
lundehunden.

Av Christen Lang, foto Lille Wagtskjold

AHU ( avlsrådet/helseutvalget) har utarbeidet ett fast
opplegg for disse samlingene som gir god informasjon om
hvordan man kan gjennomføre paring, fødsel og salg av
valper.
Deltagerne startet med å presentere seg. Her var det flere
med lang erfaring og noen helt nye, vi trenger dere alle. Det
er svært viktig å bli kjent og opprette gode kontakter mellom
hannhundeier og kommende oppdretter for å lykkes med å
få frem flere lundehund valper.
Vi gikk igjennom avl i små populasjoner noe som jo er
aktuelt i vår rase, NLKs huskeliste for oppdrettere og
klubbens database, samt NKKs etiske retningslinjer for avl
og oppdrett. Gjennomføring av paring, fødsel og frem til
valpene er leveringsklare.
Vi har endel problemer i rasen når det gjelder fertilitet.
Når det gjelder hannhunder er det først og fremst evnen
til å gjennomføre en paring og relativt dårlig sæd kvalitet
( i forhold til endel andre raser) som er problemet. Når det
gjelder tisper er det ofte vanskelig å få med seg når løpetiden
starter da en lundehund tispe ofte blør lite og er lite
oppsvulmet slik at tidspunktet for når en paring er gunstig
kan være vanskelig å treffe.
Vi avsluttet med en almen diskusjon og mulighet for
spørsmål og fikk også tid til hyggelig sosialt samvær i
lunchen.
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Av Karen Elise Dahlmo, foto Ingvild Svorkmo Espelien

Mange har da blitt interessert i for eksempel å kunne søke
etter avlspartnere til hunden sin, foreta testparinger eller
legge inn bilder eller annen informasjon om hunden sin selv.

For å kunne gjøre det, må en være pålogget. Her viser vi en
bruksanvisning på hvordan du kan søke om brukernummer
for å opprette bruker slik at du kan bruke databasen mer
aktivt.
Bruksanvisningen nedenfor finner du også på hjemmesiden
til klubben under menyen om Lundehundbasen - www.
lundehund.no

Registrer deg som bruker i NLK Database
Slik kan du opprette en brukerkonto i databasen (uavhengig av medlemskap i
raseklubben): http://lundehunddatabase.no/nlk/BliMedlem.aspx (tjenesten er gratis) .

Ingvild Espelien, Sigrun Rytter og Bård M. Andersen loste
oss gjennom et spennende program hvor tida gikk alt
for fort – alle hadde jo noe å bidra med enten med egne
erfaringer eller relevante spørsmål og praten gikk lett rundt
bordet. Avl i små populasjoner, innavlsgrad, databasen,
fertilitet, hvordan finne en passende partner osv. ble begrep
som etter hvert ble ganske konkrete og forståelig og som vi
gjerne vil vite mer om.
Mange viktige emner ble berørt og det var stor enighet om å
få flest mulig hunder i avl.
Når det er slike lokale samlinger knyttes det nye kontakter
– og dette er også med på å lage nye nettverk. Det kom fort
fram ønske om å treffes på turer i nærområdet og det å ha
noen i nærheten som kan kontaktes når spørsmål oppstår i
forhold til egen/ egne hunder.
Det ble også tid til en matbit og lufting av hunder ute i
hundegården. Alltid artig å se lundehundene i lag i lek – og
snøbading. Det var også tre prosjekthunder som deltok,
og de ble behørig beskuet av deltagerne. Spennende å se
hvordan dette går videre.
Vi takker for det viktige arbeidet som gjøres for å bevare
norsk lundehund!

Du må først motta ditt brukernummer. Dette skal brukes på slutten av brukerkontoopprettelse for å autentisere brukerkontoen din.
1. Skriv etternavnet ditt i feltet "Etternavnet ditt"
2. Klikk på "Søk på etternavn" for å liste ut etternavnet ditt i feltet "Brukere"
3. Klikk på navnet ditt i feltet "brukere" for å velge navnet ditt
4. Skriv e-post adressen som du vil motta brukernummeret ditt på, både i feltet "e-post" og
"bekreft e-post"
5. Klikk på "Få brukernummer" for å motta brukernummeret
6. Klikk på "Opprett brukernavn" når du har mottatt brukernummeret ditt, du vil da bli
videresendt til brukerkonto-opprettelse på http://lundehunddatabase.no/nlk/nyBruker.aspx
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Her oppretter du en brukerkonto. "Brukernavn" må være et navn som du lett husker og skal
ikke deles med andre. Brukernavnet må være entydig, tips: du kan gjerne bruke epost
adressen din som brukernavn.
1. Skriv et brukernavn i feltet "Brukernavn" som du vil bli kalt i databasen. IKKE bruk
brukernummeret
2. Skriv passordet som skal gjelde for brukernavnet ditt i både "Passord" og "Bekreft
passord"
3. Skriv igjen den e-post adressen som skal gjelde for brukerkontoen din
4. Klikk på "Opprett bruker" for å opprette brukernavnet ditt. Du vil bli videresendt til en
bekreftelsesside der du får en melding om at brukerkonto er opprettet.

Lundehund-nytt

Her autentiserer du både brukerkontoen og brukernavnet ditt med Etternavnet ditt.
1. Klikk på "ok" for å lukke "Melding".

5. Her må du klikke på "Fortsett" for å gå til siste trinn, som er autentisering,
på http://lundehunddatabase.no/nlk/Bruker/brukerProfil.aspx
2. Skriv brukernummeret ditt i feltet "Brukernummer"
3. Klikk på "Validere" for å gjennomføre autentiseringen
4. Klikk på "Fullfør" og/eller "Lukk", du vil bli videresendt til siden med dine person-data
5. Du er nå ferdig pålogget. Husk på brukernavn og passord
Trenger du hjelp, kan du ta kontakt med Marc Daverdin direkte på e-post eller 924 999 79.
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VANDREPREMIER TIL
BIR VETERAN OG BIM VETERAN
- 20 års historikk og tilbakeblikk fra 1997 t.o.m. 2017
Tekst: Dagrunn Mæhlen
Foto: Liv Skjervik, Gro W. Viken, Jon Wagtskjold, Gunn Tove Ormset, Dagrunn Mæhlen.

Premier og vandrepremier har
sin historikk, og slik var det også
i fjor da jeg gikk i gang med
artikkel om Labbepokalen. Det
var mye historikk bakover i antall
år som jeg og andre ikke visste,
jf. Lundehund-nytt nr 2-17.
Slik ble det også denne gang,
og jeg vil takke Liv Skjervik, Gro
W. Viken, Siv F. Hjelme og Unni
Hofstad som hjalp meg med å
gå tilbake for å finne ut mer enn
det som står på hjemmesida for
klubben og lundehundbasen.
I starten hadde jeg fokus på
BIR veteran, men da en først
var i gang, har det også blitt
historikk på BIM veteran. Her får
dere også lese den spennende
historien om Gro W. Vikens UniLita, og som gikk godt tilslutt.
Interessant å se at vi har eiere
og oppdrettere som fortsatt
deltar med sine lundehunder,
helt fra 1997 og som også deltar
på utstilling i dag. Nevner da
særskilt Liv Skjervik, Inger Marie
Storli og Solvor Melum. Det er
mange års markedsføring for
rasen med mange generasjoner
lundehunder det.
Variasjonen har dog vært stor fra
to veterandeltakere til 16 i antall
på spesialutstillingene. Man
antar det er slik for de fleste som
stiller hund i veteranklassen, at
de har flere lundehunder, og som
de deltar med.
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Den første BIR veteranpokalen er fra 1997, mens det for
BIM veteran ble oppretta en vandrepremie først fra år
2005.
Her kommer 20 års historikk på BIR veteran og BIM
veteran.

BIR VETERAN
Den første veteranpokalen
ble i 1997 gitt av kennel
Linesviken v/ Margit Lines
Våtvik, og het kennel
Linesviken's Vandrepokal
til beste veteran. Margit
Lines Våtvik er en av
klubbens æresmedlemmer.
Ho har oppdretta 134
lundehundvalper fra 1982
til det siste kullet med
Linesviken's Trymi loFreyjadotter høsten 2017.

Ny vandrepremie 2:
Liv og Einar oppretta så kennel Paluna's Vandrepremie til
beste veteran, og kunne vinnes etter 2 ganger med samme
veteran.
Vinnere:
2002

Boromir Hugo Hrimfaxe - eier Mary
Kvarnstrøm, oppdretter Siv Kvarnstrøm, 15
veteraner. Jubileumsutstilling på Hauger skole,
Bærum - 40 år
- På denne tida da spesialen var på Hauger skole
var det også flere raser som deltok sammen med
lundehund, og man brukte da tittelen BIS veteran
på den hund (og rase) som ble best av alle.

2003

Buster - eier Inger Marie Storli, oppdretter Marit
Sørli, Sandnes, 8 veteraner

2004

Paluna's Gyda Sol - eier og oppdretter Liv
Skjervik, Hauger skole, 7 veteraner

2005

Maahornet's Tussa - eiere og oppdrettere AnneLise og Roar Torsteinsen, Værøy, 10 veteraner

2006

Ålvisheim's Drott - eier Solvor Melum,
oppdrettere Unni og Eiliv Hofstad, Drammen, 16
veteraner

2007

Silversound's Ella Cinderella- eier Anneli
Häggblom, oppdretter Raili Bloigu, Morokulien,
11 veteraner

2008

Mikkel Rev Av Vinterskogen- eiere Rita og Marc
Daverdin, oppdrettere Ingvild Svorkmo Espelien/
Turid Jensen, Øysand, Trondheim, 9 veteraner

2009

Mikkel Rev Av Vinterskogen- eiere Rita og Marc
Daverdin, oppdrettere Ingvild Svorkmo Espelien/
Turid Jensen, Værøy, 9 veteraner

Ny vandrepremie 3:

Viliten's Ami Sara

I 2010 ble en ny vandrepremie til BIR veteran oppretta og
gitt av Rita og Marc Daverdin, kennel Leinstadhågen.
"Mikkel Rev Av Vinterskogen (født 2000) hilser til alle
BIR veteraner. Han håper alle vil sette inn bilde av sin BIR
veteran fra spesialutstillingene, og sier lykke til videre. "
Eiere av Mikkel var Rita og Marc Daverdin, og oppdretter
Ingvild Svorkmo Espelien/Turid Jensen. Trofe'et er
Kongeskarven fra Smia, Sund i Lofoten.

- Den ble da tildelt til odel og eie til Rita og Marc
Daverdin, kennel Leinstadhågen med sin Mikkel
Rev Av Vinterskogen og vunnet 2 ganger.
I tillegg år 2006 var det også en gave fra den tyske
lundehundforeningen DCNH til BIR og BIM veteran som
ble gitt til odel og eie, og utdelt kun da på spesialen 17. juni
2006 i Drammen. Disse gikk til BIR veteran Ålvisheim's
Drott, eier Solvor Melum, og BIM veteran Linesviken's Hera,
eier Liv Skjervik.
Kennel Linesviken's Vandrepokal til beste veteran

Vinnere:
1997
Maasta Av Valpåsen - eiere Anne-Lise og Roar Torsteinsen,
oppdrettere Aagot og Elisabeth Harbitz, Værøy, 6 veteraner
1998

Viliten's Ami-Sara - eier Liv Skjervik, oppdrettere Aud og Else
Marie Jakobsen, Hauger skole, Bærum, 6 veteraner

1999

Viliten's Ami-Sara - eier Liv Skjervik, oppdrettere Aud og Else
Marie Jakobsen, Hauger skole, Bærum, 6 veteraner

2000

Paluna's Raija - eiere og oppdrettere Liv og Einar Skjervik.
Hauger skole, Bærum, 6 veteraner

2001

Viliten's Ami Sara - eier Liv Skjervik, oppdretter Aud og Else
Marie Jakobsen, Vikna, Nord Trøndelag, 6 veteraner
Da ble denne pokalen utdelt til odel og eie til Liv Skjervik som
hadde vunnet den 3 ganger med samme hund, Viliten's Ami-Sara.
Ho var også deres første lundehund.

Litt om Kongeskarven
De største kolonier finnes særlig nordafor og på
yttersiden av Lofoten. Skarven lever av fisk og særlig sild
o.l. Den er den mystiske, sagnomsuste, svarte fuglen
som gjennom tidene har vakt fantasi og overtro i live.
Således ble blant annet kunstneren Theodor Kittelsen
fanget inn av denne mystiske, blåsvarte fuglen under sitt
opphold på Værøy og Røst. Han har i sine verker tegnet
og fortalt på sin fortryllende måte om denne fuglen.

Ålvisheim's Drott

Kong Olav V åpnet Lofotveien i året 1963, han ble da
tildelt den første storskarv, og siden har denne skarv
tilegnet seg navnet KONGESKARVEN.
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Vandrepremie:

Vinnere fra år 2010 jf premiebok:
2010

Paluna's Ylva - eier og oppdretter Liv Skjervik,
Ålgård - 2 veteraner

2011

Bulund's Tiril - Tussi - eier Anita Aunli,
oppdretter Ellinor og Per Myhrvold, Frya leir,
Ringebu - 9 veteraner

2012

Lundekloens Vinga - eier Gunn Tove Ormset,
oppdretter Astrid Olsen, Værøy, 14 veteraner.
Jubileumsutstilling i Lofoten - 50 år

2013

Eriksro Magiska Moxy - eier Unni/Iren
Storli, oppdretter Anneli Häggblom, Øysand,
Trondheim, 8 veteraner

2014

Heike Av Vinterskogen - eier Gunn Tove Ormset,
oppdretter Ingvild Svorkmo Espelien/Turid
Jensen, Morokulien, 10 veteraner

2015

Heike Av Vinterskogen - eier Gunn Tove Ormset,
oppdretter Ingvild Svorkmo Espelien/Turid
Jensen, Ål i Hallingdal, 12 veteraner

Gunn Tove Ormset, kennel Vingheia med sin Heike Av
Vinterskogen har vunnet 2 ganger, og Kongeskarven ble
vunnet til odel og eie.

"Værøy-Lita's" vandrepremie til BIM-veteran ble gitt av Gro
W. Viken og utdelt første gang i 2005 til minne om hennes
Uni-Lita. Den er laget i utstanset smijern etter et foto av Lita.
Dette er en årlig vandrepremie og vinnes til odel og eie av
eier som får 3 napp i den. Perm følger vandrepremien, og
opplysninger over vinnere følger nedenfor. (I sjølve permen
mangler man opplysninger for tre år.)

Vandrepremie håndgravert fat

Vinnere fra år 2016:
2016 Frontpage Arna Atladottir - eier Dagrunn
Mæhlen, oppdretter Johanna Olsson, Fredvang,
Lofoten - 7 veteraner
2017

Beyla Arnadottir Av Vollakloa - eier og oppdretter
Dagrunn Mæhlen, Sanngrund, Sør-Odal - 7
veteraner

2018

i Søgne ?

Prisen er til minne om Gros Viliten's Uni-Lita f. 02.10.92,
som på Værøytreffet i 2001 ble borte på tur opp Måstadlia.
Lundehundklubben hadde sitt tradisjonelle treff med
vandring til Måstad. Til tross for ruskevær 09.07 var toog firbeinte tent på turen. På turen var Roar Torsteinsen
turleder, som gikk tilbake da man oppdaget at Lita var
forsvunnet. Eieren måtte dra hjem uten hund etter 2 døgn
med intens leting, og det ble gått manngard tidlig og seint
etter Lita. Ca 14 dager etter forsvinningen, i et ufyselig vær,
oppdaget noen på Værøy, en hund ute på et skjær. De fikk
berget hunden, og fikk den bort til et nabohus, som var hos
Anne-Lise og Roar Torsteinsen. Lita ville ikke ha mat, kun
kulturmelk og masse kos. Avføringen besto av rester etter
skjellmat. Hunden var blitt tynn, men i god form. Uni-Lita
var på dette tidspunktet nesten 9 år.

2011

Fiskebekkens Balder - eier Torild Olsen,
oppdretter Toril T. Munthe-Kaas

2012

Maahornet's Annar - eier Roger Gibson,
oppdretter Anne-Lise og Roar Torsteinsen.
Jubileumsutstilling på Værøy - 50 år

2013

Maahornet's Annar - eier Roger Gibson,
oppdretter Anne-Lise og Roar Torsteinsen

2014

Eriksro Magiska Moxy - eier Unni og Iren Storli,
oppdretter Anneli Häggblom

2015

Paluna's Sara Heradatter - eier og oppdretter Liv
Skjervik

2016

Eriksro Trevliga Liam - eier Siv F. Hjelme,
oppdretter Anneli Hâggblom

2017

Heike Av Vinterskogen - eier Gunn Tove Ormset,
oppdretter Ingvild Svorkmo Espelien

2018

i Søgne ?

Det er ikke tatt med alle opplysninger som står i
premieboka, ei heller titler på veteranene som har vunnet
eller dommere. Navn på hunder, eiere og oppdrettere som
står i premieboka fra 2010 på det enkelte året og videre er
tatt med.

BIM VETERAN
Heike Av Vinterskogen

Ny vandrepremie 4:
Gunn Tove Ormset oppretta en ny vandrepremie til BIR
veteran gitt i 2016. Dette er et håndgravert fat.
Om premien:
Fatet er håndgravert av giveren etter et bilde av sin Heike
Av Vinterskogen som vant Kongeskarven to år på rad som
veteran.
Statutter til Kongeskarven og håndgravert fat:
- Premien utdeles til den hunden som blir Best i rasen
veteran på Norsk Lundehund Klubbs årlige spesialutstilling.
- Det medfølger premien en bok der vinneren setter inn
bilde av hunden samt opplysninger om utstilllingsår,
hundens navn, registreringsnummer, fødselsdato,
oppdretter, eier, utstillingssted, dommer og antall
deltagende hunder (totalt og antall veteraner).
- Vinneren forplikter seg til å ta vare på premien og returnerer den i god tid før neste års spesialutstilling.
- Premien går til "odel og eie" til eier av hund som har
vunnet den 2 ganger.
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Det var ikke vandringspremie for vinnerne av BIM veteran
fra året 1997 t.o.m. 2004.
Vinnere:
1997

Linesviken's Våle - eier og oppdretter Margit
Lines Våtvik

1998

Vest's Dante - eier Barbro og Hans Gustavsson,
oppdretter Else og Henry Olsen

1999

Vest's Dante - eier Barbro og Hans Gustavsson,
oppdretter Else og Henry Olsen

2000

Maahornet's Loke - eier Liv Sydhagen, oppdretter
Anne-Lise og Roar Torsteinsen

2001

Åskrogh's Ålve - eier Unni og Eiliv Hofstad,
oppdretter Åshild Krogh Ulriksen

2002

Beyla - (kennel Ålvisheim) eiere og oppdrettere
Unni og Eiliv Hofstad. Jubileumsutstilling på
Hauger skole, Bærum - 40 år

2003

Lyrypa's Bera - eier og oppdretter Inger Marie
Storli

2004

Lyrypa's Bob Tjalve - eier Eva Mari Jørgensen,
oppdretter Inger Marie Storli

Historien går videre, og Gro W. Viken gav i 2005 en
vandrepremie til BIM veteran.

Viliten's Uni-Lita

Gro har fortalt at det ikke var tillatt for hunder i helikopter
for å få fraktet Lita over til fastlandet, og deretter med
fly sørover i landet til matmor Gro. Anne-Lise og Roar
Torsteinsen kjente helikopterføreren, og lundisjenta fikk
sitte i helikopteret med øreklokker på. Gro møtte opp på
Gardermoen, og det var et hjertelig gjensyn også for hennes
andre hunder. Uni-Lita ble nesten 11 år.
Vinnere:
2005

Rimfakse - eier og oppdretter Solveig BjørnNielsen

2006

Linesviken's Hera - eier Liv Skjervik, oppdretter
Margit Lines Våtvik

2007

Mikkel Rev Av Vinterskogen - eier Rita og Marc
Daverdin, oppdretter Ingvild S. Espelien

2008

Urda - eiere Unni og Eiliv Hofstad, oppdretter
Frans Jarle Kristiansen

2009

Leika Av Vinterskogen - eier og oppdretter
Ingvild Svorkmo Espelien

2010

Paluna's Yme - eier Thore Strand, oppdretter Liv
Skjervik

Siv F. Hjelme med prisen for BIM Veteran på Spesialen
i Lofoten 2016 , her med p
 remieutdeler Christen Lang

Til nå (t.o.m. 2017) har ingen hatt 3 napp i vandrepremien,
og opplysninger er gitt ut i fra det som står i permen som
følger premien.
Det er ikke tatt med alle opplysninger som står i
premiepermen ei heller titler på veteranene som har vunnet
eller dommere.
Det er heller ikke tatt med utstillingsplass og totalt
antall veteraner som deltok under BIM-veteran, da disse
opplysninger står under BIR-veteran i denne artikkelen.
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Oppdretterpresentasjon

Dronninga Aila, foto Belinda Andersen

Kennel
Lundesommer
Fra sauesanking i Flendalen med Gandi, Casper og Aila, foto Aud Sommer

Hvor lenge har du drevet med Lundehund?
Det blir ti år i år, kjøpte min første Lundehund i 2008.
Hvem var din første Lundehund?
Den første Lunden min var Aila, som kom fra Ann
Elin og Steinar Brunes. De hadde ett kull på fire valper,
å jeg var heldig å fikk kjøpe Aila.
Hvilke hunder har du nå?
I dag har jeg syv Lundehunder her på gården, og en
Beauceron, som heter «Frigg» Som forøvrig har dobble
sporer på bakbenene. Veterinæren vår kommenterte :

Aud Sommer

du liker mange tær på hundene dine Aud.. Jeg har to
hannhunder, «Mr. Marsten» Bronn av Revehjerte og
«Bamse» Alvin Løvemunn.
Å så har jeg fem tisper, «Carmen» Haru Karma,
«Gandi» Gandihlii Lonewolf, «Lise» Lise Du Royaume
De Sybir. «Fryd» Lundesommer Fryd. Å sist , men
ikke minst, lille Laura på seks måneder. Som kalles
for «Laur-ungen» Jeg har barnebarn som er hjelper til
med å finne navn til hundene, men ikke alle navn kan
godkjennes.
Hvorfor begynte du med Lundehundavl?
Jeg er nok over gjennomsnittet interessert i avl, har
bakgrunn som Agronom, og har drevet med husdyr i
mange år.
Jeg hadde tidligere hatt seks kull med Alaska Husky,
da jeg drev med sledehunder i mange år. På den
tiden jeg fikk Aila, hadde jeg som hobby, å avle på
gamle husdyrraser. Jeg hadde gamle raser som: Sidet
Trønderfe/Nordlandsfe, Villsau, Jærhøns og Lyngshest.
Synes det ville være synd om disse gamle rasene skulle
bli borte, det er mye kultur i disse gamle rasene, å
hvis inger avler, så vil de forsvinne. Det blir tap av
både kultur og genmangfold. Lundehunden trenger jo
noen fler som avler og tar vare på rasen, dette arbeidet
vil jeg være med å bidra til. Ved siden av jobben i
Hjemmesykepleien, driver jeg i dag med litt oppdrett
av Lyngshest og Lundehund. Det blir ikke tid til så mye
annet.

Lundesommer Svalinn, foto Aud Sommer

Hvordan kom du/dere fram til oppdretternavnet hvis
du/dere har det?
Oppdretter navnet var lett, Lunde og mitt navn.

«Casper»Ullfrigga Lundes Qavi, fra Danmark. Så har
jeg eksportert en til Tyskland, en til Færøyene og tre til
Sverige.

Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du
husker spesielt?
Jeg husker alle, men kanskje spesielt «Fryd», som jeg
kjøpte tilbake, da eieren ikke kunne ha henne lengre.

Stiller du hundene dine på utstilling? Hva synes du
om resultatene det ga?
Nå er jeg ganske sjelden på utstilling, men prøver å få
stillt alle mine hunder. Jeg er ikke så veldig interessert i
å stille ut hund, det er også litt vanskelig å få tiden til å
strekke til. Jeg er veldig fornøyd med resultatene de få
gangene jeg har vært på utstilling.

Hva er det vanskeligste med oppdrett av Lundehund?
Det tok litt tid å komme igang med å få tispa drektig.
Men jeg kjøpte en hannhund i 2012, å etter at det kom
hannhund i huset, så har jeg ikke hatt problemer med
å få parret tispene. Løpetidene er tydeligere når det
finnes hanne i nærheten.
Hva synes du er bra med Lundehund?
Hvis vi som eiere er nøye med foringen, lite fett i
kosten, og unngå stress , så er alt bra med Lundehund.
Jeg er helt betatt av denne rasen, de er hengivne,
morsomme små hunder.
Har du hatt samarbeid med utenlandske
oppdrettere?
Nei, jeg har ikke det.
Har du importert eller eksportert Lundehund?
Ja jeg har importert fire Lundehunder, en fra
Tsjekkia, en fra Frankrike, en fra Nederland og

Er dine hunder med på andre aktiviteter?
Vi liker å gå blodspor, hundene elsker det. Noen
får være med å drive sauer, bare for at de skal ha en
oppgave. Vi er ofte på kurs hos vår lokale hundeklubb
her i Trysil. Hver uke har klubben miljøtrening. Ellers
er vi mye og ofte på tur i skogen. Der driver hundene
med musejakt. De er gode musefangere, holder låve og
fjøs fritt for mus.
Har du noen tanker om ditt fremtidige oppdrett av
Lundehund?
Jeg kommer til å fortsette med oppdrett framover,
synes det er veldig spennende å drive oppdrett av
Lundehund. Vi er på flyttefot, så til sommeren bor vi i
Elverum, der får hundene en hage på tre mål
å kose seg i.

Fikk du hjelp av andre oppdrettere i starten?
Ja, jeg fikk mye hjelp av Turid Helfjord da jeg skulle få
parret «Aila». Gerd Haugen har jeg fått mange gode
råd hos, min Mentor. Hun sitter på mye kunnskap om
Lundehund.
Mie og Svalinn, foto Aud Sommer
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Aud og valpene Lundesommer Eivør, Fjellmann og Bergtora
Foto Belinda Andersen

Lunder ved Trysil elva, foto Aud Sommer
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synes kanskje at en del virker for
vanskelig for hunden sin, men min
opplevelse er at de fleste aktiviteter
uten problemer kan tilpasses det
nivået hunden er på. Ofte er det
dessuten slik at det er eieren som
må lære seg mest, og kan man det
sjøl, så kan plutselig hunden det!
Det er vanlig at hundeklubber
og hundeskoler arrangerer kurs
i nærområdet og her er min
oppfordring å hive seg med, det
gir garantert mersmak. Bare det å
være tilstede på treninger gir fin
miljøtrening og man kan tilnærme
seg aktiviteten gradvis gjennom å se
på andre og bli bedre kjent.

Foto Eric Bakke ©

Aktiviteter med lundisene
v/ Elin D. W. Johannessen

Jeg har blitt bedt om å skrive litt om aktivitetene
lundehundene våre er med på. Jeg har tenkt litt på
hva jeg skulle skrive om, og har kommet frem til
at jeg vil fortelle litt om hvordan jeg trener med
hundene, med håp om å inspirere andre til å være
aktive med lundisene sine.

Litt om meg og hundene
Jeg heter Elin og bor i Hammerfest,
Finnmark, sammen med min
samboer Lars Aude og våre fire
lundehunder; Elfi (8 år), Torje (4 år),
Ynwa (2 år) og Dino (5 år).
Med Elfi og Torje er jeg aktiv innen
agility og rallylydighet. Elfi er også
godkjent besøkshund. Ynwa er en
hund som tilbyr mye atferd og som
jeg tenker å trene litt triks med.
Dino er ny i familien, og skal i
skrivende stund ut å starte sin første
konkurranse i rallylydighet.
Hvorfor trene med hunden?
Jeg får ofte kommentarer på at
hundene er så oppmerksomme på
meg og generelt samarbeidsvillige.
Svaret her er at den treningen jeg
legger i hundene gjennom ulike
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aktiviteter som rallylydighet og
agility, også viser seg i det daglige
med hundene. Innkalling fungerer
som en lek, hundene kan gå pent
i bånd (når de bare vil), de takler
ulike miljøer godt og det er mange
overføringsverdier til andre
aktiviteter, bl.a utstilling, som en
del gjør med lundehundene sine.
Det å trene med hunden kan bestå
av organisert hundetrening, men
også miljøtrening i byen, blant
folk og andre hunder og generell
hverdagslydighet. Slike aktiviteter gir
en trygg og glad hund, som takler
stress og påkjenninger godt, og er
viktig fra hunden er valp. Jeg synes
særlig at slik sosialisering er viktig
for lundehunder, som av natur kan
være litt reserverte i møte med nye
omgivelser og folk.

Det å gjøre en eller annen form
for aktivitet/hundetrening styrker
båndet mellom meg og hundene
og det morsomste er å se at de
elsker å få egen tid med meg, halen
logrer og de formelig smiler. Jeg
synes det er viktig å gi hver enkelt
hund individuell oppmerksomhet
og dette får jeg til enten gjennom
hundetrening eller ved å ta med meg
bare en av hundene på tur og gjøre
noe ekstra ut av turen. Det kan være
alt fra å hoppe opp på benker, krype
under lekestativ, klatre i høyden, gå
ut på kaia m.m. Hundene vet godt
hvor det er moro å gå i byen og
søker raskt til steder der de vet det
vanker ros og godbiter.
Ulike aktiviteter – hundesport
Det finnes mange ulike aktiviteter
innenfor hundesporten. Mange

Målet med ulike former for
hundetrening trenger så absolutt
ikke å være konkurranser. For min
del har det kommet etter hvert og
jeg synes det er fin måte å teste
hunden i ulike miljøer og med ulike
forstyrrelser. Det er selvfølgelig artig
når det går bra også! Enda artigere
er det å vise frem lundehunden i
ulike aktiviteter. Mange kjenner
igjen lundehunden og blir
nysgjerrige på rasen. Jeg synes ulike
former for hundesporter er vel så
viktige arenaer for å vise frem og
markedsføre rasen, som utstilling.
Jeg var derfor med på å starte
kåringen av «Årets Aktivitetshund»
og brenner litt for dette.
Belønning
Jeg har lyst til å si litt om belønning,
eller sagt med andre ord,
tilbakemelding på at hunden gjør det
du vil, og enda mer direkte – lønna

Konsentrert Torje, foto Elin D.W. Johannessen

til hunden! Ingen hunder vil
jobbe uten at det lønner seg/den
får noe igjen for det. Ville du ha
jobbet uten lønn? Mange har
kanskje lagt merke til at dette
særlig gjelder for vår rase og en
del andre spisshundraser, som
ikke jobber for å «please» oss,
slik som en del gjeterhundraser
og tjenestehunder ofte gjør.
Belønningen er det faktisk
hunden som velger selv - det
må være noe den liker og vil
jobbe for. De fleste lundehunder
liker mat og noen liker også
lek som belønning. For mine
er det uten tvil mat som er
vinneren, men lek kan fungere
som oppvarming, f.eks. før
agility. Det med lek kan også
læres, men min oppfatning er at
intensiteten ikke er så høy hos
lundehunden, for å lykkes helt med
dette. Uten å bli altfor teknisk, så
handler det om å gjøre aktiviteten/
treningen positiv for hunden, lære
den hva som er riktig/lønner seg og
øke motivasjonen.
Torje som nå er 4 år har vært en
utfordring når det kommer til
belønning. Han har syntes tissflekker
og andre lukter har vært mye mer
spennende (og god belønning) enn
alskens godbiter. Jeg har troppet
opp på trening med både indrefilet,
finnbiff og alskes lekkerbisker
og leker i lomma, uten særlig
hell. Lenge tenkte jeg at han var
kresen, mens han i virkeligheten
«selvbelønte» seg gjennom å stikke
av til tissflekker eller andre
hunder. Og da var det biffen
som tapte kampen. Når jeg
etter hvert skjønte dette og
hindret enhver forsøk på denne
selvbelønningen, enten ved å
avbryte treningsøkta eller ofte
ved å bare sitte i ro og se på, DA
ble godbitene interessante. Vi
har vært på mang en trening,
der bilen har vært brukt som
«time-out» eller vi har sittet på
sidelinja. Jeg har belønnet all
kontakt med meg (være rolig,
snu hodet mot meg, se på meg).
Gevinsten i det lange løp er at
jeg nå har en hund som har
full fokus og synes at jeg (det
vil si godbiten) er aller mest
spennende! Han er kommet

Besøkshunden Elfi, foto Elin D.W. Johannessen

såpass langt at også hindrene i
agility gir en form for belønning,
noe som har kommet ved å forsterke
hindrene gjennom bruk av godbiter
og lek.
En del mener kanskje at det kan bli
for mye godbiter og her er kunsten
å gradvis strekke lengden før
belønningen kommer. MEN, man
må aldri fjerne belønningen helt,
det blir som med lønna igjen. All
trening er også ferskvare, dvs. at man
må holde ved like både ferdigheter
og motivasjon hos hunden (og seg
selv). Om man er redd for at det
skal bli for mye godbiter for en
litt sensitiv lundehundmage, så er
mitt tips å sjekke ut «den geniale
godbiten», som har oppskrifter
på sunne godbiter, som kan inngå
som et av dagens måltider. Kennel
Mjøskastellets «Levervafler» er også
fine og jeg har tilpasset oppskriften
til mitt bruk.
Besøkshund
Det har vært skrevet om
rallylydighet tidligere i Lundehundnytt og jeg har også for en tid tilbake
skrevet litt om agility. Denne gangen
vil jeg derfor si litt om besøkshund,
som jeg synes er en aktivitet som
kan passe mange, både hund og eier.
Elfi ble godkjent besøkshund
gjennom Røde Kors i november
i fjor. Vi gjennomførte i forkant
to kurshelger, med trening på
Nr. 2- 2018

55

Lundehund-nytt

Lundehund-nytt

En Lundehundveteran - Grete Færøvik

Full fart på agility-banen, foto Elin D.W. Johannessen

egenhånd imellom. Kurset besto
av teori om hundens signaler,
læringsforutsetninger, helse og
sykdom hos hunden, gjennomføring
av besøk, sikkerhet, mennesker i
sårbare faser m.m. Vi trente praktisk
på besøkssituasjoner og i ulike
miljøer. Kurset ble avsluttet med
en teoretisk og praktisk test. Både
jeg og Elfi var spente på testen og
på om vi ville klare å bli godkjent
for institusjon. Elfi er nemlig litt
redd for store, åpne rom, som ofte
gir en annen akustikk. Testen ble
gjennomført i en helseinstitusjon,
som Elfi aldri hadde besøkt.
Heldigvis gikk det overraskende fint.
Elfi taklet både lokalet, rullestol,
rullator og krykker som falt i gulvet.
Hun gikk til og med logrende
avgårde og lekte med kursholderen
(hun er veldig avhengig av meg),
og la seg fint ned i fanget på
«pasienten» vår. Det eneste jeg i
sidesynet så at ble notert i boka
var et lystig bjeff når det banket på
døra, at Elfi spiste «medisinen» som
lå på gulvet (ups…) og at hun dro
litt avgårde i båndet når vi skulle
leie tur med rullestolen. Resultatet
ble godkjent på alle nivåer; tur,
hjemmebesøk, institusjon enerom
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og institusjon grupperom. Jeg er
umåtelig stolt av jenta mi og gleder
meg til å komme ordentlig i gang
med besøkene!
Om du lurer på om din lundehund
kan passe som besøkshund så gjøres
det ofte før kurs, en liten test av
hunden, for å se om den egner seg.
Hunden må generelt være glad i folk,
trygg i ulike miljøer og sånn høvelig
lydig. Den må gjerne også kunne
små triks eller andre ting som kan
brukes i besøkssituasjonen. Besøk
er nemlig ikke bare kos og klapp,
men en arena der hunden fremmer
gode samtaler og relasjoner. Mange
vil gjerne få hunden til å sitte,
ligge, leke osv., og synes det er gøy
at hunden gjør ulike oppgaver og
triks. Størrelsen på lundehunden
gjør at den både kan sitte/ligge
på fanget og i seng. Mange eldre
forbinder også lundehunden med
hunder de har hatt før og det
vekker gode minner. Jeg vil anbefale
flere å bruke lundehunden sin til
denne aktiviteten, som både er
trivelig for hund og eier og har en
samfunnsnyttig verdi i form av
frivillig arbeid.

Av Christen Lang,
foto Lille Wagtskjold
Til slutt
Alle har vi lundehunder som egner
seg til noe og det handler om å finne
aktiviteter som passer for akkurat
hunden din og deg. Lundehunder
trives nok aller best på turer i skog
og fjell, men litt hjernetrim både
under turen og innimellom er viktig
for hundens læring og tilpasning i
hverdagen. Med våre hunder er det
populært å hoppe opp på steiner
på tur og de har alle lært seg å sitte
pent og smile foran kamera. De er
også glade i å lete etter godbiter (evt.
middagen/tørrforkuler) i sneen eller
lynga. Det å bruke nesen sliter ut
en hund langt mer enn lange turer,
og er noe vi tyr til innendørs når
været er skikkelig dårlig. En annen
aktivitet kan være å leke gjemsel
med hunden din eller la den følge
dine fotspor (gå spor). Mange
hunder er overraskende flink å spore
og gjensynsgleden når den finner
deg er stor.
Jeg vil med dette oppfordre flere til
å være aktive med lundisene sine og
ønsker alle en fin vår!

En sur januardag med typisk bergensvær utenfor
sitter Lille Wagtskjold og jeg i den koselige stuen til
Grete Færøvik på Nesttun

Foranledningen til besøket er at
da Lille og mannen Jon bodde på
Nesttun fikk de en ny nabo. Lille
lurte på hvor hun hadde navnet
fra, men dette fant de fort ut da
Grete fikk se hundene deres. Hun
kunne fortelle at hun selv hadde
hatt flere lundehunder. Da gikk
det opp for Lille at det er jo er
Grete som har malt det vakre
porselensfatet med lundefugler
som er klubbens vandrepremie
til beste oppdrettergruppe på
lundehundspesialen.
Grete forteller at det var en
tilfeldighet som bragte lundehunder
i huset. Det var gjennom en bekjent,
Tore Stensaker, de ble oppmerksom
på rasen. Grete er oppvokst på
Svalbard der familien hadde mye
kontakt med Grønlandshunder så
hun var bevist på at det måtte bli en
spisshund hvis de skulle ha hund.

Tore Stensaker hadde lundehunden
Lundeurens Bragd som han hadde
kjøpt av Eleanor Christie. Senere
fikk han også en sønn av Bragd i
huset. Tore var svært interessert i
rasen og skaffet flere lundehunder til
mange av sine bekjente.
Den første lundehunden hos
familien Færøvik var Vigg av
Grostølen, oppdrettet i Bergen
av Birgit Borg, kennel Grostølen.
Hun var den første med rasen
i Bergen, og Vigg var fra det
første lundehundkullet i Bergen.
Senere fikk han selskap av tispen
Lundeurens Tyra, men hun ble
dessverre syk etter bare noen få
år og døde. Da kom det en ny
Tyra inn i familien, det var Tyra
av Enerhaugen. Både Vigg og
spesielt Tyra, gjennom sønnen
Brynjar av Enerhaugen (den første
lundehunden som ble Nordisk

vinner) har hatt stor innflytelse i
rasen og begge finnes i stamtavlene
hos alle dagens lundehunder.
Grete er utdannet tegner og
klesdesigner og hun har malt
porselen siden 1970-tallet. Hun har
selv designet fatet med lundefugl
og syntes det er kjekt at fatet er blitt
til glede for flere. Hun er fortsatt
interessert i rasen og har mange
gode minner fra den tiden familien
hadde lundehunder.
Anya som sitter på fanget til Grete,
har begge hundene hennes i sin
stamtavle, både på mors- og fars
siden. Hun er 11. og 12. generasjon
etterkommer.
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Den beste godbiten lager du selv
Tekst og bilder av Elin Mariboe

Som de fleste lundehundeiere, er jeg nøye med hva jeg
serverer hundene mine å spise. Vi trener mye hver
dag, så det går en del godbiter, og jeg brukte en stund
tørrforet deres til godbit. Da beregnet jeg dagsrasjon
ut fra det de fikk i godbiter også. Men så gikk jeg over
til Vom & Hundemat sine kjøttdeigpølser, og dermed
ble det helt uaktuelt å ha foret i lomma.

Redningen var å lage mine egne tørre godbiter. «Den
geniale godbiten» finner du oppskrift på på internett
også, men da er den laget med havregryn. Jeg lager
den uten korn, men varierer hva slags kjøtt jeg har i.
Her får dere oppskriften:
Nå har du en fin masse som er lett å smøre utover ei langpanne.
Bruk bakepapir.
Du trenger ikke å smøre bakepapiret. Det er nok væske i
blandingen til at den ikke brenner seg.

Inngredienser:
400 g kyllingkjøttdeig, mager
karbonadedeig eller kyllingpølser
1 egg
2 dl kokt ris
1,5 dl vann
2 dl potetmel

Sett ovnen på 135 grader
Bland først sammen egg og kjøttdeig.
La gjerne eggeskallet bli som knuste
biter.

Så skal den i stekovnen i 35 minutter på 175 grader, eller
i mikrobølgeovnen i 17 minutter på 700 W - du kan gi
mikrobølgeovnen ei pause etter 10 minutter.
La det ferdige produktet avkjøle på rist til neste dag.

Deretter blandes risen i.

Jeg bruker en stavmikser, da den
kutter samtidig. Jeg synes jeg får bedre
resultat med den. Men selvfølgelig kan
du bruke en miksmaster også.
Bryt kaken opp i mindre deler før du begynner å kutte til godbiter. For å kutte opp bitene kan du enten bruke kniv, saks,
eller grønnsakskutter. Jeg er så heldig å ha en slik kutter som deler inn i firkanter rett opp i en bolle.

Bruk et lite syltetøyglass med tett lokk. Fyll det med 2 dl. potetmel og hell i 1,5 dl vann. Rist godt!
Det er en fordel å riste glasset opp ned, slik at du ser etter hvert som melet løser seg opp i vann. Blandingen må i bollen
straks den der ferdig ristet, ellers legger potetmelet seg som lim i glasset og blir veldig vanskelig å få ut.

Godbitene kan godt tørke enda en dag etter oppkutting, men legg dem da på et stekepapir i kjøleskapet. De egner seg også
godt til frysing.

Mine hunder elsker disse godbitene. Bitene er også lett
å smule utover bakken slik at hundene kan søke etter
dem. Det tar heller ikke lang tid å lage dem.
Bland inn potetmelvannet, og jobb det raskt inn i deigen.
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Og skulle ikke hunden din like dem, kan du fint
spise dem selv i en god suppe. Lykke til!

Bland godt!
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Lillelunden

Pokalkappløpet
Tekst Elin Mariboe, tegning Rune Aga

Roya er på sporet av noe da hun plutselig setter i et hyl og begynner å klynke.

Kryssord nr. 2-2018
Slik løser du kryssordet:
Fyll inn svaret på spørsmålene nedenfor i rutene. I de grå feltene vil det ;l slu< danne seg et
ord.
1. Gøy
2. Trell
3. En melkeprodusent (se på melkekartongen - kanskje ﬁnner du navnet der)
4. Sier vi ;l hunden vår når vi roser den
5. Klara ….. (fra Donald Duck)
6. Må hunden passe seg for å bli bi< av i skogen
7. Bruker vi tungen ;l (ikke spise, men ….)
8. Et muldyr som skriker stygt
9. Et pålegg på brødskiva

2

1
3
5

9

7
8

4
6

Vil du være med i trekningen av en liten premie, send inn svaret ;l redaksjon@lundehund.no
innen 1. September 2018. Voksne kan også sende inn på egne eller andres barn eller
barnebarn.
Løsningen på kryssordet i forrige nummer var: HUNDEVALP. Det var ingen innsendere denne
gangen.

Rolf drar Birk bak seg for å komme
først fram til Roya. Hun står og løfter
på den ene poten, og blodet siler. Rolf
løfter henne opp og ser at hun har
tråkket på et glasskår. Her har noen
knust en flaske og sporet Roya fulgte
gikk rett over den.
- Nei og nei, sier Rolf, så uheldig!
Han kan ikke gjøre annet enn å
bære Roya tilbake til bilen for å kjøre
henne til dyrlegen. Da får han se at
politiet nå har dukket opp.
De tilbyr seg å kjøre Roya
til dyrlegen så han kan
fortsette søket med Birk.
Rolf nøler. - Det var et spor
som interesserte Roya, sier
han, - det er ikke sikkert
at Birk vil ta det. Men
politiet mener det er verdt
et forsøk, så Rolf gir etter,
og legger Røya forsiktig
i fanget til den unge
kvinnelige politbetjenten
som har satt seg i baksetet
på politibilen. Heldigvis
var de tre på vakt denne
dagen, så han som heter
Pål kan bli med Rolf
mens politibilen kjører til
dyrlegen.
Rolf begynner å spore på
nytt med Birk. Først virrer
han bare hit og dit og ser
på Rolf som om han lurer
på hva det er han skal spore. Da de
nærmer seg busken der Roya skadet
seg, ser det ut som han har noe i nesa.
Rolf er redd for at Birk skal skade
seg også, så han løfter han opp for å
sette han ned igjen på andre siden av
busken. Pål politi vil ta flaskeskårene
med til politistasjonen for å sjekke
fingeravtrykk, så de venter mens han
gjør seg ferdig med å plukke glass.
Birk er utålmodig. Han piper og drar
i båndet for å vise Rolf at det er et
interessant spor her.
Så er de endelig i gang igjen. Birk
sporer med sikker nese, og de går og
går i en hel halvtime. Da begynner
Pål å bli utålmodig. - Dette tror jeg
ikke er noe poeng lenger, sider han.
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Men akkurat da markerer Birk ved
inngangsdøra til et lite blått hus.
Rolf prøver å få han med seg, men
Birk skal på død og liv inn der. Pål
ser på Rolf, og Rolf ser på Pål, så
nikker de begge to. Pål ringer på.
Ei dame i 40-årene åpner døra og
ser spørrende på de to som står der.
Bak henne kommer en ung gutt ut
fra et rom og plutselig skjer alt på en
gang. Rolf kjenner igjen gutten, og
gutten kjenner igjen Rolf. Birk setter

rundt hushjørnet. I det samme setter
Birk i et varselbjeff for å få Rolf til
å snu seg. Rolf rekker så vidt å få
øye på en skygge som forsvinner
rundt et hushjørne lenger nede i
gata. I det samme kommer Pål ut
igjen. "Gutten har rømt", sier han.
- moren hans sier at han er så sint
på fotballklubben Stubben etter at
han ble vraket fra laget. Hun er redd
det er sønnen hennes som har tatt
pokalen og at han har ødelagt den».

i å gjø, og damen som har åpnet for
dem smeller igjen døra! Pål kaller
opp forsterkninger, men nå åpner
kvinnen døra igjen. «Jeg ble så redd
da hunden begynte å gjø, sier hun,
- jeg er redd for hunder» Rolf løfter
opp Birk for sikkerhets skyld. «Vi
skulle gjerne ha snakket med gutten
din, sier Pål, - vi har fulgt et spor hit
til huset». «Ja vel, sier kvinnen, - ja,
dere må bare komme inn, men vær
snill å ikke slippe hunden på meg».
Rolf sier han kan stå utenfor med
Birk mens Pål går inn, og sånn blir
det.

Nå haster det med å finne gutten, og
Birk drar og drar i båndet. «Jeg tror
det kan være han jeg så løp rundt et
hjørne lenger nede i gata, sier Rolf.
- Skal vi fortsette å spore?» Politiet
er ikke i tvil. Gutten kan ikke ha
kommet langt, så her må de sette opp
farten. Rolf og de to politimennene
løper etter Birk som drar i båndet.
Politikvinnen, som heter Siri, kjører
etter dem med politibilen. De runder
det samme hjørnet som Rolf så
gutten runde for bare noen minutter
siden, og Birk fører dem rett inn i en
bakgård og bråstanser. Det samme
gjør Rolf og politimennene - de tror
nesten ikke det er sant det de ser ….

«Flink gutt», sier Rolf til Birk. De
har ikke stått lenge før politibilen
som kjørte Roya til dyrlegen svinger
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Nytt fra Avdeling Trøndelag

Nytt fra Avdeling Nordland

Tekst av Hilde Birgitte L. Berg

Tekst av Karen Elise Dahlmo

Heisann alle Lundehundentusiaster i Trøndelag!
Da er vinteren over for denne gang,
og sola varmer endelig. Kaldt og mye
snø har det vært, til hundenes store
fornøyelse. Og når dette kommer på
trykk så er forhåpentligvis sommeren
her for fullt, og vi alle nyter lange lyse
og varme kvelder sammen med våre
firbeinte.
Avdelingen hadde sitt årsmøte 4.mars.
Protokollen fra møtet er gjengitt
et annet sted i dette nummeret av

var dette det første møtet med Agility.
Takket være gode instruktører kom alle
hunder og deres ledsagere gjennom
disiplinene; høydehopp, lengdehopp,
bom, vippe møne, slalom, tunnel og
hjul med til dels stor entusiasme. Hele
helgen var preget av god stemning
med masse ny lærdom både for to
og firbeinte. Kurset ble avsluttet med
en runde, der alle hundene og deres
ledsagere fikk vise sine ferdigheter i en
kombinasjon av flere hindre.
En stor takk til Tove og
Linda fra Sportshunder
for ei svært lærerik og
trivelig helg. Dette gav
mersmak.

Avtroppende Hanna og ny leder Hilde th., foto Dagrunn Mæhlen

Lundehund-nytt, og en oversikt over
det nye styret finner du bakerst i bladet.
Nytt i styret i år er Marc Daverdin og
Iren Storli, samt at avdeling Trøndelag
har fått ny leder.
Jeg heter Hilde Birgitte L. Berg, dere
kjenner meg kanskje fra før, da jeg
har sittet som nestleder et par år i avd.
Trøndelag. Jeg har noen store sko å fylle
etter Hanna som har vært i styret siden
oppstarten, samt leder i avdelingen i
mange år. Jeg ønsker å takke Hanna
Gautun for den fantastiske jobben hun
har gjort for avdelingen, og vi er jo så
heldige å ha henne i kulissene om vi
trenger litt bistand.
I år startet aktivitetssesongen til NLK
avd. Trøndelag med et kurs i agility
helgen 7-8.april. Dette ble holdt i
Trondheim hundehall, som er en
nybygd flott hall med kunstgress
beliggende på Klett, like sør for
Trondheim. Som tidligere har vi brukt
Sportshunder som kursholdere.
Totalt deltok 13 hunder og 18 ledsagere,
hvorav 4 var barn. For de fleste hundene
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Vi i styret jobber for
tiden med programmet
for våren og høsten.
Vi skal ønsker å få til
et «treff i fjæra» på
Ørlandet i sommer
eller til høsten, samt at
vi også vurderer å kjøre
et nytt agilitykurs.

Det planlegges et
gratis kurs i bruk av NLK database 6/7.
oktober. Hensikten med kurset er å
hjelpe medlemmer med pålogging og å
bli kjent med de tjeneste som databasen
tilbyr.
Og, i år som flere år tidligere planlegger
vi treff på Kvam Camping etter
utstillingen på Steinkjer
1. september. Dette har
vært en stor suksess i flere
år, og vi håper på godt
oppmøte i år også.

kan være greit å sjekke opp hvem som
har veterinærvakt der du ferdes på turer
eller ferie, hvis uhellet skulle være ute.
I LHN nr.2/2016, er det en egen artikkel
om veps, flått og hoggorm – ta gjerne
en titt inne på www.lundehund.no, og
«Lundehundnytt» - «Tidligere utgaver».

Tekst Karen Elise Dahlmo, foto Turid Johansen, Nina Schneider og Hilde Nilsen

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!
Vi er også grasrotmottaker i Norsk
Tipping, og vi fikk en hyggelig e-post i
mai som sa at vi har motatt hele 5508 kr
til grasrotandelen hittil iår. Det er helt
fantastisk, og vi er kjempeglade for at så
mange støtter oss gjennom dette.
Om flere ønsker å støtte vårt arbeide
gjennom grasrotandelen, så finner dere
oss under Norsk Lundehundklubb
Avdeling Trøndelag
Til slutt vil vi i avd. Trøndelag ønske
dere alle en riktig god sommer, nyt den
sammen med deres to og firbeinte!

Etter lang tids nedtelling og
planlegging til treffet var vi
endelig i gang med turen til
Lovund. Værgudene stilte
opp med nydelig vær og
speilblank fjord, så dette
lovet godt for helga.

På vegne av styret for NLK,
Avd Trøndelag,
Leder Hilde Birgitte L. Berg og
nestleder Jann-Magnar Fiskvik.
Etter hvert som ferger og hurtigbåt
ankom Lovund strømmet det på med
deltagere fra nord og sør og med ulikt
antall hunder med.
Ellen Brattbakk hadde fått ordnet et
spesiallaget tøynett med litt småtteri
inni til alle som deltok på treffet. Dette
fikk deltagerne etter hvert som de
ankom øya som en velkomsthilsen fra
Avdeling Nordland.

Nærmere info om
aktiviteter, kurs etc vil
komme på avdelingens
Facebookgruppe/side,
samt på epost. Vi ønsker
veldig gjerne innspill til
aktiviteter fra dere andre,
så skal vi se hva vi får til.
Og i år som ifjor vil
jeg minne dere på
utfordringer som naturen
kan by på. Tenker da
spesielt på hoggorm. Den
kan være lunefull, og det

Lundkommarhelga på Lovund

Det var bare smil å se, og folk fikk
installert seg på sine hytter og bobiler.

Fra agilitykurset, foto June Solemsmo

De fleste som deltok på treffet benyttet
anledningen til å være med på en
flott tur til Træna. Det ble et stort
høydepunkt med mektig natur og en
svært flink guide. Det ble både sang og
ellers opplevelser i godt selskap.
Nr. 2- 2018
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Vi startet lørdagen i konferansesalen
på hotellet hvor Merete Evenseth
og undertegnede hadde et foredrag
med tittel ”Norsk lundehund,
en del av kystens kulturarv”
Det var bra oppmøte både fra
treffdeltagere og andre som deltok på
Lundkommarhelga.
Lovund hotell ønsket å gi noe til oss
som var ”lundehundfolk” siden vi var
med og bidro til hovedarrangementet,
og da fikk alle tobeinte deltagere et
flott lundefuglkrus med motiv tegnet
av hotelldirektøren, Sivert Olaisen som
hilsen.
Vi hadde også en artig samling
hvor hundene kunne løpe løse i
en innhengning som vi satte opp.
Hilde-Britt Nilsen hadde med litt
agilityutstur og noen egg som hundene
kunne finne på bergene. Flott å se på
hundene hvor de koste seg sammen
både store og små. Det vanket
selvfølgelig noen godbiter – fortjent
eller ikke.

Lundehund-nytt

Så var søndagen kommet og det var
på tide å stille seg i fergekø igjen i
nydelig vær. Det ble god tid til en
rusletur på industriområdet og se på
krykkjekolonien som har etablert seg
der.
Tusen takk til alle som bidro til ei flott
og minnerik helg, og takk til Lovund
som ga oss opplevelser som vi kan ta
med oss i minneboka.
Tror nok alle ønsker å reise tilbake
til den magiske øya langt uti havet.
Et livskraftig samfunn med en
gjennomsnittsalder på 29 år og hvor
det er større utfordring å skaffe
barnehageplass enn sykehjemsplass.

Så kom selve lundkommarkvelden –
14. April og vi var alle sammen spente
på om lundefuglene kom til rett tid.
Allerede tidlig på ettermiddagen var
det en lang rekke som tok turen opp til
Heirsan, som er utkikkspunktet for å
se best mulig.
Kikkerter ble ivrig brukt, men tiden
gikk og det var kun mulig å se fuglene
langt uti havet – så det ble ingen som
kom innover denne kvelden likevel.
En liten skuffelse det, men ingen sure
miner likevel.
Det var likevel en stor opplevelse å få
høre historien om hvordan fuglene
normalt sett ankom og rekognoserte
over områdene noen dager før de
fant sin reirplass og hekkingen kunne
begynne.
På kvelden var alle samlet til felles
middag på hotellet og praten gikk livlig
rundt bordene samtidig som nydelig
mat og drikke ble fortært.
Berit Marthinussen hadde organisert
loddsalg med flotte gevinster som
deltagerne bidro med, og vi fikk inn
over kr. 2 000,- som gikk til å dekke
utgifter til treffet.
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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.

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.

Valpeformidler har en viss oversikt over hvor det er ledige valper,
samt at valpeformidler holder en
oversikt/venteliste over de som
ønsker seg lundehundvalp.

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 valpekjøpere
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 eMail-address 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: gerd-haugen@altiboxmail.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

Avdeling Trøndelag, e-post: nlktrondelag@lundehund.no

Avdeling Nordland

Styreleder

Styreleder (Kst.)

Eirik Anders Olsen, Straumsjøen, tel: 974 23 074

Styremedlemmer

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

Nestleder
Sekretær
Styremedlem

Jann-Magnar Fiskvik
Claudia Melis
Marc Daverdin

Varamedlemmer

Varamedlemmer

Iren Storli
Siri Monkan

Hilde Birgitte Nilsen
Per-Kurt Danielsen

Valgkomité

Revisor
Vararevisor

Mari Østgaard
Trond Åge Seem

Elin Isaksen (leder)
Lisbeth Annie Endresen
Karen Elise Dahlmo

Valgkomite

Unni Hofstad
Rita H. Daverdin
May Elisabeth Lernæs Selbekk

Kasserer

Tove Bastesen

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

Klipparkiv, lundehund i media
Anne-Lise Torsteinsen, Brenneveien 67,
1339 Vøyenenga. tel: 67 13 32 49,
e-post: r-tors@online.no

Avl- og sunnhetsutvalget
e-post: avlogsunnhet@lundehund.no

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

Christen Lang , leder, tel: 909 81 295,
e-post: christen1948@gmail.com
Hanna Gautun, tel: 911 09 116,
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Bård Andersen, tel: 480 30 585
e-post: bard.andersen@gmail.com
Sigrun Rytter, tel: 974 76 608
e-post: srytt@online.no
Torbjørg Lille Wagtskjold,
tel: 909 74 408, e-post: lille@wagtskjold.net
Ingvild Svorkmo Espelien, tel: 901 14 352,
e-post: ingvild.espelien@vinterskogen.no
Krysningsgruppa
e-post: krysningsgruppa@lundehund.no
Avls- og sunnhetsutvalget
Valgkomite (oppnevnt av årsmøtet)
Trygve V. Widding, Innlandsvegen 103,
9021 Tromsdalen. tel: 915 64 204,
e-post: trywidd@online.no

Arbeidsgruppe bruksegenskaper og atferd
Solveig B. Steinnes
Elin D.W. Johannessen
Sigrun Rytter
Arbeidsgruppe Giardia
Gerd Langenes
Rita H. Daverdin
Torbjørg Lille Wagtskjold
e-post: giardia@lundehund.no
Utsendinger til NKKs representatskapsmøte: Styret oppnevner to delegater
Hundekartoteket /NLK Database
Torbjørg Lille Wagtskjold
Marc Daverdin
Spørsmål, kommentarer og forslag:
e-post: database@lundehund.no

Rita Hartvigsen Daverdin, Hyllanvn. 2,
7517 Hell. tel: 922 36 662,
e-post: ritadaverdin@yahoo.no

Medlemstjenester: 		
Jon Wagtskjold, Tel 908 61 265
e-post: medlem@lundehund.no

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

Klubbens medlemsblad, Lundehund-nytt
e-post: redaksjon@lundehund.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.

NLK avdelinger
Hilde Birgitte Berg, Naustalleen 5,
7140 Opphaug, tel: 995 65,
e-post: teamleksalunden@gmail.com

NLK komitéer og utvalg

NLK Database

Ansvarlig for klubbens kalender
Redaksjonen for klubbens hjemmeside
Bestilling hos Lundebua@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 Marthinussen
Trine Thoresen
Arbeidsgruppa for Lundehund-museet
e-post: museum@lundehund.no
Karen Elise Dahlmo
Rita H. Daverdin
Turid Helfjord

NLK fylkeskontakter
Finnmark
Janne-Grethe Konst Strøm,
Storvannsveien 114, Leil. 201,
9306 Hammerfest, Tel: 915 25 944
e-post: janne-gretheks@hotmail.com
Troms
Nina Simone Schneider,
Myrsnipa 10, 9103 Kvaløya,
Tel: 99470766.
e-post: schneidernina77@gmail.com
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: gerd-haugen@altiboxmail.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

Ansvarlig for Årets Utstillingshund
Hilde Birgitte L. Berg
Kari Gording
e-post: utstillingshund@lundehund.no

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

Ansvarlig for Årets Aktivitetshund
Astrid Driva Rødsand
Ida Skarkerud
e-post: aktivitetshund@lundehund.no

Østfold
Irene Zakariassen, Vardeveien 36,
1659 Torp, tel 476 50 74
e-post: irza@outlook.com
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Returadresse: NLK v/Jon Wagtskjold
Lyshovden 128, 5148 Fyllingsdalen

Frida Evenseth har malt dette bildet av familiens tre lundehunder

Litt tidligere til Lundehunddagene på Åros?
Skalldyr-spleiselag dagen før dagen
torsdag 2. august:

Båttur til Ny Hellesund 
3. august om f ormiddagen:

Alle som har lyst og kommer tidlig til årets
treff på Sørlandet er invitert til: Skalldyrspleiselag på torsdag kveld på Åros
camping.

Vi planlegger også en båttur til Ny
Hellesund, der vi tar med hundene og går
opp til vardene på fredag. Vi jobber med å
skaffe en felles båt ut, så det er greit å vite
hvor mange som ønsker å være med. Vi
tenker å reise ca klokka 11.00 på fredag og
blir borte i 2-3 timer.

Vi samler oss mellom hyttene og finner
nok bord og stoler. Alle må ha med egen
drikke, så skaffer vi reker, krabber, loff og
majones.
Påmelding senest en uke før, direkte
til gerd.langenes@gmail.com eller på
Facebook.
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Håper mange har lyst til å være sammen
med oss!
Hilsen fra William og Gerd

