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

Hilsen fra "vår"kåte ungdommer på Brandval/
Roverud! TRYM Øyenstrøst av Revehjerte f.
19/10-19 og Paluna´s Kari-LITA Unnidotter f.
7/9-18. Foto Turid Johansen

Kennel Lundestugu
Gro W. Viken, mob. 905 85 277
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Frist for innsending av stoff til neste
Lundehund-nytt er 1. mai 2020
Bildet på forsiden er av Tyri (Yrje) på tur i
Vaset, Vestre Slidre. Tyri koser seg på tur,
og på turer over flere dager bærer hun sin
egen mat og litt utstyr med kløv. - og hun
blir fire år i, sier eier er Øyvind Bjørklund
Kårstad til Lundehund-nytt. Bildet er tatt
av Gudrun Hovrud Ulstølen.
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Norsk
Lundehund Klubb

VARSEL OM ÅRSMØTE I
NORSK LUNDEHUND KLUBB

Klubbens adresse:
Norsk Lundehund Klubb
v/leder Merete Evenseth,
Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdalen

Styret i Norsk Lundehund Klubb vil med dette varsle om at det skal
avholdes årsmøte i klubben fredag 10. juli 2020 kl 18:00.

Klubbens faktura-/regnskapsadresse:
Norsk Lundehund Klubb
v/kasserer Solveig Bjørkenes Steinnes,
Bonesveien 1150, 9360 Bardu
e-post: kasserer@lundehund.no

Årsmøtet vil finne sted i Idrettshuset, Værøy i Lofoten.

Bank-konto: 9365 25 83561
IBAN nr NO3993652583561
BIC/SWIFT LANDNOK1

Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være
styret i hende/poststemplet senest 31. mars 2020.

Vipps-konto: 19466
PayPal: leder@lundehund.no
Styret i Norsk Lundehund Klubb
2019/2020:
Felles e-post: styret@lundehund.no
Leder: Merete Evenseth,
Tel: 916 44 269
e-post: leder@lundehund.no
Nestleder: Elisabeth Røsholdt
Tel: 990 06 436
Sekretær: Karen Elise Dahlmo
Tel: 900 51 420
Kasserer: Solveig Bjørkenes Steinnes
Tel: 909 62 408
Styremedlem: Tor-Arne Helle
Tel: 903 60 558
Varamedlemer til styret:
Gunn Haugstølen
Morten Strandmoe
Valgkomité:
Felles e-post: valgkomite@lundehund.no
Rita H. Daverdin
Alejandra Garcia
Astrid Driva Rødsand
Vara til valgkomiteen:
Aud Sommer
Revisor:
Øyvind Hjelme
Odd Reidar Gautun
Seniorkontakt:
Margit L. Våtvik

www.lundehund.no
Registrerte medlemmer i NLK:
477 pr 18. februar 2020
4
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Fra
klubbens
styre

På vegne av styret i Norsk Lundehund Klubb,
Merete Evenseth
leder

Kjære Lundehundfolk
Da er vi godt i gang med det nye
året og jeg håper all har hatt en
fin start. Her i dalen hos meg
har vinteren vært litt uvanlig i
år og turene blir stort sett en noe
akrobatisk øvelse enten på holka
eller i tung våt snø. Men hundene
er kjempeglade bare de kommer
på tur.
Jeg er med i styret på 3. året, nå
som nestleder. Jeg har også sittet
i styrer i flere klubber tidligere og
jeg er imponert over det arbeidet
som blir lagt ned i denne klubben.
Den har noen utfordringer som
andre klubber ikke har og både
tillitsvalgte og medlemmer ellers
viser et enormt engasjement for
rasen og for klubben. Det lover
veldig godt for framtiden til rasen
vår.
Det skjer mye fremover, først
skal vi ha et RAS-seminar i
april med interessante foredrag
og forhåpentligvis spennende
og givende diskusjoner.
Til sommeren blir det
Lundehunddagane på Værøy

med blant annet årsmøte og
rasespesial. Jeg håper riktig
mange har anledning til å være
med på disse arrangementene.
Det skaper litt ekstra samhold
å kunne møtes på denne måten
og ikke bare via mail og sosiale
medier.
Ellers gjør jeg meg noen tanker
i disse dager hvor det er så mye
fokus på ensomhet og psykisk
helse. Så heldige vi er som har
en liten hund som er like glad
for å se deg uansett, som øser ut
«klemmer og kos» og som ser på
deg med et blikk som sier at du
er «alt» her i verden. Mange
flere kunne trenge en sånn liten
venn og jeg vil med det oppfordre
så mange som mulig til å avle
på tispene sine. Føler du deg
usikker så er det masse hjelp og
informasjon å få i klubben og hos
oppdrettere. Det er også en utrolig
flott opplevelse å få være med
på, så kanskje det kan være et
nyttårsforsett i år.

Fra valgkomitéen:

FORSLAG TIL KANDIDATER VED
VALGENE PÅ ÅRSMØTET I 2020
Tillitsverv som er på valg er:
• Styreleder for 2 år
• 2 styremedlemer for 2 år
• 2 varamedlemmer til styret for 1 år
• Valgkomite: leder for 2 år og varamedlem for 1 år
• Revisor og vararevisor for 2 år

Forslag til kandidater ved valgene sendes til valgkomitéen
på e-postadressen valgkomite@lundehund.no
innen 15. april 2020
Valgkomite 2020:
Rita H. Daverdin (leder), Alejandra Garcia, Astrid Driva Rødsand, Aud Sommer (vara)

Elisabeth Røsholdt
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Lundehunder født, og hvor de dro
Fra Avl- og sunnhetsutvalget v/Torbjørg Lille Wagtskjold

16.10.2019 ble det født 2 valper hos Aud Sommer, Elverum
Kullnr. 197656
Far
Alvin Løvemunn - NO42228/16
Han er far til 7 valper
Mor
Lundesommer Fryd - NO45519/16
Hun er mor til 6 valper
Lundesommer Hekla - NO55391/19
67193 Arvika, Sverige
Lundesommer Hector - NO55392/19
8372 Gravdal
19.10.2019 ble det født 3 valper hos Alejandra Garcia, Drammen
Kullnr. 198039
Far
Eriksro Charmiga Balder - FI27272/13
Han er far til 13 valper
Mor
Falinn Av Revehjerte - NO34339/15
Hun er mor til 5 valper
Tiril Soleie av Revehjerte - NO56604/19
1738 Borgenhaugen
Trym Øyentrøst av Revehjerte - NO56605/19
2219 Brandval
Zippo Forglemmegei av Revehjerte - NO56606/19
3178 Våle
10.12.2019 ble det født 4 valper hos Anette Vabø-Andersen, Tvedestrand
Kullnr. 200363
Far
Toot's Æ E Din - NO32557/18
Han er far til 4 valper
Mor
Dunderdalens Hedda - NO38416/12
Hun er mor til 13 valper
Pride Of Norway's Cloudburst - NO31103/20 - T
2652 Svingvoll
Pride Of Norway's Crosswind - NO31104/20 - T
1449 Drøbak
Pride Of Norway's Chinook Wind - NO31105/20 - T
4900 Tvedestrand
Pride Of Norway's Cyclone - NO31106/20 - H
2219 Brandval
10.12.2019 ble det født 2 valper hos Elin Mariboe, Bremnes
Kullnr. 200005
Far
Lyrypa's ÅNE - NO55258/16
Han er far til 2 valper
Mor
Syrinborgs Tornerose - NO52616/17
Hun er mor til 2 valper
Vinda Irjadottir av Lundepoten
5267 Espeland
Stormine Irjadottir av Lundepoten
5410 Sagvåg
Importerte hunder:
05.09.2019 ble det født valper hos Marie Ström, Sverige
Kullnr. 200595
Far:
Lyrypa's Nico - NO37698/15
Mor:
Lundesommer Frøya - NO45518/16
Häggetorps Lunde Ravvna - SE50569/2019

2406 Elverum

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

Fra styret

Om revisjon av
retningslinjer for fylkeskontaktene
Dagens retningslinjer for fylkeskontaktene ble
oppdatert og gjort gjeldende fra 17. mars 2018.
Neste revisjon ble satt til primo 2020. I tillegg er
det nå gjennomført ny fylkesinndeling i Norge
som vanskelig lar seg benytte til vår inndeling
av fylkeskontakter. Den nye fylkesinndelingen
gir kraftig skeivfordeling av ansvar for
antall medlemmer/lundehundeiere på hver
kontaktperson.
De fleste har nok lagt merke til siste
siden i medlemsbladet Lundehundnytt, der oversikten over klubbens
fylkeskontakter står. Per i dag har
vi 13 fylkeskontakter. I tillegg er
Avdeling Trøndelag delegert ansvar
for å peke ut sin kontakt*.
Den viktigste oppgaven til en
fylkeskontakt er å bistå med
Hundetellingene annethvert år. Det
er spesielt den siste innspurten,
der vi ikke får kontakt med eiere
per e-post. Da er fylkeskontaktene
gode å ha med deres kontaktnett i
sitt distrikt. De oppfordres også til
å få i stand lokale treff, med særlig
vekt på de som er nye eiere av vår
rase. De skal i tillegg bidra til å spre
informasjon om rasen og hjelpe
med spørsmål om til klubbens
arbeid med rasen.
Fylkeskontaktene oppnevnes
av styret og har som ansvar å
fungere som styrets bindeledd til
medlemmer i Norsk Lundehund
Klubb i sitt område. De er også
styrets kontakt overfor andre
lundehundeiere i området som
ikke er medlem av klubben.
Fylkeskontakter er underlagt

Styret har startet arbeidet med revisjonen av
retningslinjene og ser samtidig på fordelingen av
kontaktene i forhold til ny administrativ inndeling i
Norge.
Denne artikkelen gir litt bakgrunn for arbeidet med
revisjonen av retningslinjene for fylkeskontaktene.

retningslinjer fra styret i Norsk
Lundehund Klubb i sitt arbeid. En
fylkeskontakt representerer således
ikke klubbens medlemmer eller
andre lundehundeiere i sitt område
(fylke), men derimot klubbens
styre. De har ikke mandat fra
klubben til å være lokale ledere for
medlemmene av Norsk Lundehund
Klubb i sitt fylke og har heller
ikke mandat til å representere en
større gruppe medlemmer i Norsk
Lundehund Klubb.
Tanken fra styrets side er altså
at fylkeskontaktene skal være en
person som representer klubbens
saker og visjoner utad i sitt
lokalområde. Da vil det også bety
at man bør ha tenkt igjennom
at man lojalt skal representere
klubben og formidle informasjon
om klubbens bestemmelser og
arbeid til medlemmer og andre
lundehundeiere. Det tenkes da
spesielt på for eksempel prissetting
av valper, avlsprogrammet RAS
og inngåelse av kjøpekontrakter
som beviselig går mot klubbens
avlsstrategi. Man bør også tenke
seg om før man kaster seg ut
i diskusjoner i sosiale medier

ettersom man har en rolle som
fylkeskontakt å bekle. De må
være bevisst sin kommunikasjon
utad, herunder i sosiale medier,
da de som er fylkeskontakter blir
identifisert med klubben. Alle
fylkeskontakter signerer på en
taushetserklæring.
I år skal retningslinjene til
fylkeskontaktene revideres og styret
har begynt å tenke på hvordan
vi skal gjøre dette. Vi tar gjerne
imot forslag til forbedring og/
eller endring til dette mandatet.
Hensikten er at man skal
være trygg på hva rollen som
fylkeskontakt omfatter. Send inn
forslag til styret@lundehund.no .
Gjeldende retningslinjer finner du
på lenken her: http://lundehund.
no/images/Pdf-er/Retningslinjerfor-fylkeskontakter--2018-til-2020.
pdf eller skan OCR koden:

* Avdeling Trøndelag er ikke oppnevnt av styret i Norsk Lundehund klubb. Den er godkjent som avdeling av årsmøtet i Norsk Lundehund
Klubb og har eget styre og egne årsmøter. Etablering og nedlegging av avdelinger skal godkjennes av Norsk Lundehund Klubb sitt årsmøte.
For noen år siden hadde vi to avdelinger til, en i Rogaland og en i Nordland. Begge disse avdelingene valgte å legge seg ned på grunn
at det krever ildsjeler og engasjement for å få ei avdeling til å bestå. Derfor var det opp til styret i Norsk Lundehund Klubb å oppnevne
fylkeskontakter i disse områdene.
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Norsk Lundehund Klubb
inviterer til Lundehunddagene 2020

på Værøy i Lofoten
9. - 12 juli 2020

Program for helgen*
Torsdag 9 juli
kl. 09:00 – 16:00
kl. 10:00
kl. 18:00-20:00
Fredag 10.juli
kl. 11:00
kl. 12:00 - 14:00
kl. 13:00 - 16:00
kl. 14:00 - 15:30
kl. 16:00
kl. 18:00
kl. 20:30 – 21:30
kl. 21:30
Lørdag 11.juli
kl. 09:00
kl. 18:00 - 19:00
kl. 19:30 - 20:00
kl 20:30
Søndag 12.juli
Kl 10:00 – 12:00
Kl 12:00
Kl 13:00

Ribb-tur til Måstad.
- Ida Torsteinsen er guide på en tur over heia fra Sørland til Eidet mot Måstad.
- Eller fottur fra Nordlandshagen til Måstad. Fotturen tar 2-4 timer hver vei. Medium
krevende.
Kafé på Idrettshuset med lokal salgsmesse, Lundebua og lynlotteri.
I samarbeid med Værøydagene..
Åpning av vandreutstillingen.
Kafé på idrettshuset med lokal salgsmesse, Lundebua og lynlotteri i samarbeid med
Værøydagene.
Mentaltest.
Lundehundrace.
Lundehundtog rundt i bygda med ankomst inn til årsmøte. Ta med flagg.
Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb på Idrettshuset. Registrering fra kl. 17.30.
Ta med stemmeseddelen.
Foredrag av Pål Espolin Johnson: “SAGAEN OM MÅSTADFOLKET”- et bildeprogram
fra Lofoten. Inngang kr 200,-. På Idrettshuset.
Sosial kveld på puben.

Hvordan kommer du til Værøy og hvor kan du overnatte
Ferje/helikopter
Til Værøy går det daglig flere bilfergeforbindelser fra Bodø, som tar ca 4-5
timer, og fra Moskenes, som tar en og
en halv time. Fergene tar AutoPASS
ferjekort. I tillegg er Værøy helikopterlufthavn, hvor det er daglige flygninger
til Bodø.

Overnattingsplasser
Værøy gamle Prestegård: http://varoyrhs.com/prestegaarden/news1.php .
E-post: hege@prestegaarden.no,
Tlf 760 95 411. Positiv til hunder.
Røstnesvåg Fiskevær, Værøy gamle
handelssted:
Fiskerheimen Havly 4 rom med
enkeltsenger, 5 rom med dobl seng og
ett rom med tre senger. 1 rorbu for to
personer.
Gammeltelegrafen 3 leiligheter med to
soverom og ei leilighet med tre soverom. https://vghvaroy.weebly.com/
Ta kontakt med Hilde -Merete Røstgård
mobil 970 42 982. Positiv til hunder.

Nytt overnattingstilbud åpner
august/september 2019:
Holder til i nærheten av fergeleie/
Værøy brygge, Havneveien 30. Kontakt
Kent-Arne Bensvik, mobil 958 83 331.
Han har 6 boenheter med til sammen i
underkant av 30 senger. Fra boenhet
med fem soverom til ett soverom. Har
ikke markedsført dette enda og heller
ikke prissatt, men det er helt nytt og
ligger flott til ved sjøen.
Han har også et stort område der man
kan parkere bobilen og campingvogner
og skal ordne med strøm til i 2020.
Positiv til hunder.
Lofoten Værøy Brygge AS:
http://www.lvb.no/ Tlf 760 95 010,
epost post@lvb.no Pål Arnesen mobil
924 11 446. Har bobilplasser for ca 12
stk med strøm. Plassen skal selges og
det er foreløpig uvisst hvordan ny eier
stiller seg til utleie.
Airbnb: https://www.airbnb.no . Det
fins flere som leier ut via airbnb. Folk
må undersøke selv.

For teltere vil det være mulig å telte
både i Nordlandshagen og i Sørlands
hagen. I Nordlandshagen kan man kan
se midnattssola, men det kan være litt
værhardt dersom været slår seg vrang.
På Nordland finnes tilgang til toalett.
På Sørland har vi leid Idrettshuset til
årsmøte og foredrag. Her er det også
mulighet for toalett og dusj for de som
ligger i telt, bobil eller campingvogn.

Norsk Lundehund Klubb presenterer:

Norsk Lundehund Klubb presenterer:

NLKs Spesialutstilling. Mellom ballbingen og Pinsekirka. Dommer Svein Helgesen.
Foredrag av Johnny Leo Johansen om sitt liv på seilbåten sammen med Zkipper.
Inngang kr 100,-. På Idrettshuset.
Utdeling av Årets Utstillingshund og Årets Aktivitetshund, samt dagens vinnere.
På Idrettshuset.
Vi forflytter oss til Nordlandshagen og den gamle flystripa for overnatting og sosialt
samvær.

Bobil/campingvogn/telt
På Værøy fins det ikke campingplass,
men det fins oppstillingsplasser for
bobiler og campingvogner, rundt om på
øya. Dersom man er avhengig av strøm,
så kontakter man en av utleieplassene.
Kommunen jobber også med en
oppstillingsplass i nærheten av Sørlandshagen, med strømforhold.
Tømmestasjon for wc er på Nordland,
hvor det også er oppstillingsplass samt
wc.

Sagaen om Måstadfolket

Med lundehund ombord
- et foredrag med Johnny Leo Johansen

- et billedprogram om Måstadfolkets dramatiske historie
av Pål Espolin Johnson

Medlemsmøte i Værøy gamle kirke på Nordland.
Kafé på Prestegården.
Mønstring prosjekthunder i Prestegårdshagen på Nordland.

* Foreløpig program - arrangementene, tidspunktene og priser kan bli endret

Praktisk informasjon
Felles epostadresse for Lundehunddagene 2020
er spesial@lundehund.no. Arrangementet sam
ordnes av klubbens leder sammen med Dogwebarra
ansvarlig, Lundehund-nytt kontakten og lokal
arrangementskomité.

Et slikt arrangement 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 e posten med "Dugnad”.

#IGONORTH/Leofoto @

Opplev Pål Espolin Johnsons billedprogram
om et stykke Lofoten-liv som griper
Jeg har de siste 30- 40 år reist mye rundt
med mine forskjellige lysbildeprogrammer, alle knyttet til mine bøker.
Det som gjør mest inntrykk på publikum,
er ”Sagaen om Måstadfolket”.

”Zkipper av Kystflokken skal du hete. Og her ved bygda Måstad, hvor dine forfedre kommer
fra, skal du ha denne Lundeskallen. Den symboliserer at du nå er Zkipper skipshund,
beskytter av natur og miljø.”

Fredag 10. juli 2020 kl 20:30
Idrettshuset på Værøy,
Inngang kr. 200,-

Leo og Zkipper seiler sammen i
Nord-Norge
Lundehunden Zkipper var tolv uker da han
mønstret på seilbåten Diora i Bodø, og fikk
sitt navn i en seremoni på Værøya.
Hvordan er livet ombord med hund? Går det
an å bo i båt og bare seile rundt?
Det vil bli bilder og fortellinger fra livet med
hund og seilbåt i nord:
kontrastene, sommer, vinter, storm og stille
fjell og hav.

Jeg gleder meg til å møte dere på Værøy i
2020 - og gjennom ord og bilder ta dere
med tilbake til et av de barskeste utvær vi
har hatt langs kysten.
Pål Espolin Johnson

Lørdag 11. juli 2020 kl 18:00
Idrettshuset på Værøy,
Inngang kr: 100,-
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Layout JonW

Påmelding til Spesialutstillingen skjer elektronisk via
NKK (nkk.no). Påmeldingsfrist 15.06.2020. Spørsmål
kan sendes til spesial@lundehund.no. og merkes "Elin,
Utstilling". Påmelding til «Barn og Hund» skjer i
sekretariatet på utstillingsdagen.

Deltakerne på Lundehunddagene tar selv kontakt
med tilbydere av overnattingsplasser for bestilling av
hytte og plass til bobil, campingvogn eller telt. For
muligheter, se arrangementsider på klubbens nettsted
www.lundehund.no/lundehunddagene eller klubbens
facebooksider, valg Arrangementer.
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Lundehund-nytt i 2012
etter at boka kom med posten.
Han skriver slik at du er med i
tankene med Mostingene mens
du leser om havet, om livet
på land og om stedene som er
nevnt i boka.
Ho Magda som kom til Mostad i
1909 med trekoffert og gitar for
å gifte seg med Johan.

Jeg har ikke vært på Værøy eller
Måstad (Mostad) før, men når
dette leses er det ikke lenge
til at jeg drar med mine to
lundehunder fra Trøndelag til
Lofoten, og 50-årsjubiletet for
rasen vår. Da for å treffe alle
dere andre eiere ei uke, alle
lundehundene våre, møte den
tøffe og flotte naturen, og for de
fleste av oss vil det være spesielt
å komme til Måstad.

Alt for Norge
- historien om et utvær
Kommenterte utdrag fra Pål Espolin Johnson sin bok om Måstadfolket, gjengitt fra tidligere artikkel i
Lundehund-nytt nr. 2-2012.
Tekst og bilder av Dagrunn Mæhlen

Innledning - 2020
Jeg lar teksten være nesten den
samme med artikkel fra LHN
i 2012, og dette ble skrevet til
LHN før man drog for første
gang til Værøy til 50 årsjubileet
samme år. Det er fortsatt en
av de største opplevelser jeg
har hatt gjennom livet, da jeg
drog dit sammen med Arna og
Beyla. Var helt magisk å gå fra
Nordlandshagen med lundisan
å komme til Måstad. På dagene
der i havgapet også paring av
Arna med tjekkisk sjarmør, slik
at det ble et Værøy-kull født 2
mnd etterpå med tre valpa.
Nå planlegges det Værøy-tur
denne sommeren for mange,
10
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enten for første gang eller de
som har vært der flere ganger.
Arrangementskomiteen har fått
til en avtale med forfatter Pål
Espolin Johnson som skal være
tilstede for å fortelle om ”Sagaen
om Måstadfolket”.

syn, at de to lundisan blir i
Trøndelag med marka, høtta og
fjellet i nærområdet.

Jeg hadde store planer om
å komme meg dit igjen.
Eldste lundisjenta Beyla på
snart 11 år er frisk og sprek å
hadde nok fysisk klart turen
til og fra Måstad igjen fra
Nordlandshagen, og som
igjen hadde vært et mål til en
Værøytur. Likevel er det mest av
hensyn til voksne jenta med lang
kjøring, mulig stress og nedsatt

”Lengst ute, der
Lofotveggens takkete tinderad stuper bratt i havet,
ligger Mosken og Værøy
og Røst. Og Mostad på
Værøy, i det nå avfolkede
utværet, er et av de mest
særpregede fiskevær vi
har hatt langs norskekysten…”

God tur til alle som reiser for
å oppleve herlige Lofoten med
Værøy og Måstad.

Hadde jo hørt om boka,
og visste at mange andre
lundehundeiere hadde den.
Men det var ikke før Hanna
Gautun påminte meg å kjøpe
den i vår, nå når jeg skulle
nordover dit for første gang, at
jeg bestemte meg for å anskaffe
den. Nettopp for å lettere
forstå hvordan livet på Mostad
var, og også hvordan det var
naturgitt at lundehunden hadde
sitt opprinnelige virke der og
stammer derfra. Jeg tok direkte
kontakt med forfatteren på
e-post, fikk hyggelig svar tilbake
ved den medsendte boka, og
han ønsket meg god tur til
Måstad.
Pål Espolin Johnson skildrer
folket som bodde på vei- og
havneløse Mostad med en
slik innlevelse og respekt for
folket som levde der, at jeg
leste ut boka i løpet av et døgn

”Det langstrakte fjellet
lå der og stengte mot
sør og vest i hele
Mostadgårdens lengde,
og kastet skygge over
husklyngen og folkene
nede ved fjæra - enda
det var tidlig på dagen
og i mai. En sverm av
iltre hunder strakte
snutene mot sky og
halset da treroringen
gled inn i støa.”
Forfatteren som fikk historia om
Mostad av henne, om Katrine
og Monrad, videre den sterke
men hardt prøvede Martines
Torstensa og de andre som levde
der. Om hverdag og fest, og den
daglige kamp for livberging og
om godt lofotfiske. Men også
om havet og fjellet som tok så
altfor mange liv.

lang vinter med mange
fiskemiddager var det
nok av dem som stakk
en tur til fjells for å få
litt ferskt fuglekjøtt å
sette tennene i. Eide
man dyktig lundehund,
kunne Mostingen ha et
snes fugl i børa når han
gikk nedover mot gården
igjen. En krans i svart
og hvitt og rødgult hele
beltet rundt…”
Først på 1900-tallet bodde
det om lag 120 mennesker på
Mostad, på den trange sletta
mellom stupbratte fjell og
storhavet, og i 1974 sluknet
lyset i det siste vinduet på
Mostad. Katrine døde og
Monrad fulgte kisten over til
Sørland og levde sine siste år
der.

”Magda døde på
Helseheimen på Værøy
100 år gammel. Hun
var klar til det siste. På
hundreårsdagen ble
hun tildelt Kongens
fortjenestemedalje i sølv
for sin innsats i Mostad.”

”Ulykkesgård kalte

Magda det. 24 Mostinger
mistet livet på havet
eller i fjellet de snaue 40
årene hun bodde der.”

Så snart lofotfisket var over,
vendte de havet ryggen og ble
fjellfolk.

”I noen travle vår- og
sommermåneder var det
mennesker å se både
sent og tidlig på stien
oppe i fjellsiden. På de
første turene om våren
hadde de alltid hund
med seg. Mange hadde
både to og tre. Etter en
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Fra Avl- og Sunnhetsutvalget:

Ved denne metoden beregnes den effektive populasjonsstørrelsen, ved følgende formel:

Valpeproduksjonen i 2019

Effektiv populasjon=(4 x hanner x tisper)/(hanner+tisper)
Litt statistikk rundt valpeproduksjonen
Det ble født 80 valper i 2019 fordelt på 26 kull. Det
tilsvarer en gjennomsnittlig kullstørrelse på 3,1. Dette må
vi si oss fornøyd med! Nedenfor ser dere utviklingen av
valpeproduksjonen i Norge siden 1990.

angitte periodene fra 1964 og fram til 2018 varierer antall
kull med 1 valp fra 14 % til 22 %. For 2010-2019 er den
på 18 % samlet sett. Denne andelen er høy sammenlignet
med andre raser. Dette er en lite gunstig situasjon, både for

Registreringsår for
foreldre

Antall valper født pr år
120
100

Antall valper

80
60
40

Vi ser at produksjonen har holdt seg jevnt høyt på 80
valper og mer de fem siste årene. Det ligger en enorm
innsats bak dette! Vår rase gir relativt små kull, og mange
har forsøkt uten å lykkes. Dersom vi skal nå målet i RAS
om 1000 lundehunder i Norge innen 2025, er det viktig at
vi fortsetter å jobbe for å få flest mulig valper pr år.
I fjor var det 3 kull med 1 levedyktig valp. For å følge
utviklingen er det statistisk nødvendig med et større antall
kull. Vi ser derfor på utviklingen over perioder på 10 år av
gangen. Tabellen nedenfor viser utviklingen i siden 1932.
Periode
1932 - 1963

Antall
kull

Antall kull Prosent kull
med 1 valp med 1 valp

43

17

40 %

1964 - 1973

148

31

21 %

1974 - 1983

240

58

24 %

1984 - 1993

222

31

14 %

1994 - 2003

245

38

16 %

2004 - 2013

238

53

22 %

2005 - 2014

242

53

22 %

2006 - 2015

241

52

22 %

2007 - 2016

248

52

21 %

2008 - 2017

257

55

21 %

2009 - 2018

259

52

20 %

2010 - 2019

266

49

18 %

Tabell 1. Andel valpekull med 1 valp pr 10-årsperioder

For perioden fra 1932 til 1963 er det få kull, statistikken
er derfor usikker og vi velger å se bort fra den. For de ti
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Figur 1. Oversikt over antall lundehunder født pr. år i Norge
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Hanner
brukt

Tisper
brukt

Ne

2000-2004

44

54

96

2009-2013

59

66

124

2010-2014

59

68

126

2011-2015

59

73

130

2012-2016

64

77

139

2013 - 2017

61

70

130

2014 - 2018

51

61

111

2015 - 2019

38

46

83

Tabell 2. Effektiv populasjonsstørrelse. (Tallene er hentet ut fra
NLKs database.)

20
0

Tabellen nedenfor viser antallet lundehunder som er
benyttet i avl i Norge i 5-årsperioder fra 2000- 2018 og den
effektive populasjonsstørrelsen, for disse periodene.

tispa og den ene valpen. Det er en utvikling vi følger nøye,
da små kull, dødfødte valper, og redusert fertilitet er tegn
på innavlsdepresjon.
Effektiv populasjonsstørrelse – hvorfor er den
så viktig?
Av historiske årsaker har vår rase en genetisk variasjon
på ca. 12 %. Dette er veldig lavt. All avl i lukkede
populasjoner (raser) medfører en gradvis reduksjon av
den genetiske variasjonen. Det er ikke bare antall valper
pr år som er viktig for bevaringen av en sårbar rase.
Når den genetiske variasjonen er liten, er den effektive
populasjonsstørrelsen særlig viktig. Da hjelper det lite med
mange valper etter et fåtall foreldredyr. Vi må derfor gjøre
alt vi kan for at så mye som mulig av det arvematerialet vi
har i rasen i dag videreføres. Dette gjør vi bare ved å bruke
så mange ulike hunder i avl som mulig.
Den effektive populasjonsstørrelsen er et mål på
hvordan arvematerialet i en rase videreføres over tid.
Er den for lav, betyr det at den genetiske variasjonen
reduseres, da altfor få ulike hunder benyttes i avlen.
En forenklet metode for å beregne den effektive
populasjonsstørrelsen tar utgangspunkt i antall tisper og
hannhunder brukt i avl pr. generasjon.
Man definerer en generasjon til 5 år. Den forutsetter
at disse ikke er nært beslektet. Siden alle dagens
lundehunder er meget nært beslektet, blir resultatet
her alltid for høyt. Den gir allikevel en god pekepinn
på utviklingen: Opprettholder vi den lille genetiske
variasjonen vi har i rasen, eller reduserer vi den
ytterligere?

For at en hundepopulasjon skal betraktes som
bærekraftig må den effektive populasjonsstørrelsen
være minst 100. Dette forutsetter at forholdet mellom
kjønnene er ganske likt. Som dere ser av tabellen, bruker
vi jevnt over færre hannhunder enn tisper. Vi må derfor
fortsette å gi ubrukte hanner sjansen.
Videre ser vi at den effektive populasjonsstørrelsen for de
to siste generasjonene 2014-2018 (111) og 2015-2019 (83) er
lavere enn de foregående generasjonene. Hundene i disse
årsklassene er imidlertid fremdeles unge. Vi kan derfor
forvente at flere av dem blir avlet på i årene som kommer,
slik at den effektive populasjonsstørrelsen vil stige.
For generasjonen 2012-2016 er den effektive
populasjonsstørrelsen nå oppe i 139. Det er en svært
positiv utvikling som viser at flere unge dyr kommer i
avl nå enn i 2000 – 2004. Den trenden må vi fortsette
å utvikle!
Vi må også fortsette å anstrenge oss for å benytte ulike
tisper og hanner i avlen. Fertiliteten er høyest i ung alder.
Der er derfor viktig at vi gir unge hanner sjansen, særlig
om vi har en erfaren tispe som lar seg pare naturlig.
Så kan vi eventuelt ha en erfaren hannhund i bakhånd
om ungdommen ikke fikser jobben. På samme måte
er det viktig å ikke vente for lenge med å pare tispene,
de tar seg ofte lettere da og kan senere tilbys flere ulike
hanner. Man bør også unngå å gjenta kombinasjoner flere
ganger, spesielt om det første kullet ga mer enn en valp.
Hvis det produseres mange helsøsken, vil det på sikt bli
vanskeligere å finne avlspartnere som ikke er i for nær
slekt.
Matadorgrensen
Norsk Lundehund Klubb har siden 1982 sluttet opp
om anbefalingen gitt av husdyrgenetiker Dr. Per-Erik

Sundgren (Svenska Lantbruksuniversitet) om å sette en
øvre grense for antall valper den enkelte hannhund kan
få i løpet av sitt liv. Denne grensen beregnes ut i fra 5 % av
antallet valper født de siste 5 årene. Nyere forskning viser
at denne grensen nok burde vært enda lavere (2 % i hht
NKK) for små populasjoner.
Tabellen nedenfor viser utviklingen i matadorgrensen
med valpeproduksjonen.
Beregningsgrunnlag

Antall valper
født

Antall valper
tillatt pr
hannhund

2003-2007

373

19

2007-2011

291

15

2011-2015

352

18

2011-2016

393

20

2012-2017

393

20

2014-2018

417

20

2015-2019

428

20

Tabell 3. Utvikling av matadorgrensen for norsk lundehund

Som dere ser, har vi en liten økning i antallet valper den
siste femårsperioden. Det maksimale antall avkom pr
hannhund holdes allikevel på 20 valper pr hannhund
for å fremme bruk av så mange hannhunder som mulig
i vår rase. Denne grensen gjelder uansett om valpene
eksporteres / fødes i utlandet eller ikke.

Hva kan klubben tilby av hjelp?
Klubbens database er et utmerket verktøy for å
finne hannhund til en tispe. Dersom du trenger hjelp
til å logge deg inn, har glemt brukernavn eller passord eller har andre spørsmål, kontakt Marc Daverdin (marc.daverdin@ntnu.no) eller Lille Wagtskjold
(lille@wagtskjold.net). Har du funnet noen interessante hannhunder du ikke kjenner eier til, kan ASU
og/eller lokalkontaktene hjelpe deg med kontaktinformasjon.
Avl- og sunnhetsutvalget (ASU) hjelper gjerne
med å finne mulige partnere til din hund. Send epost
til oss (avlogsunnhet@lundehund.no) eller ring (kontaktinfo finner du bakerst i bladet). Lokalkontaktene
eller andre erfarne oppdrettere kan også gi gode råd.
Huskelisten for oppdrettere inneholder en oversikt over hva man må passe på ved oppdrett. Listen er tilgjengelig på klubbens hjemmeside og ved
direkte kontakt med ASU. Ring eller send epost til
oss.
Lundehundboka gir inngående informasjon om
avl på rasen og praktiske råd.
Uansett, lurer du på noe, ikke nøl med å be om råd
fra Avl- og sunnhetsutvalget (ASU), lokalkontakter
og erfarne oppdrettere!
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Nytt fra Krysningsprosjektet

Fra Krysningsgruppa:

Nytt B2-kull født

Hva gjør vi for å unngå
å innføre nye lidelser
i rasen vår gjennom
krysningsprosjektet?

Foto Kristin Duvold

Lørdag morgen 11. januar fødte prosjekthunden Kimura’s
Lundebu Tuppen B1 [NO31077/17(X1)], til daglig Frøya,
3 flotte vitale valper, hvorav 1 hannhund og 2 tisper. I
tillegg kom det en som dessverre var dødfødt. Far til
valpene er lundehunden Lundeheim’s Draupne Åsneson

Foto Yvonne Wiik

(NO38112/16). Fødselen gikk raskt og uten komplikasjoner. Valpene hadde fødselsvekter mellom 198 og 234
gram. Alle tre utvikler seg flott og reiser til sine nye hjem
i første halvdel av mars.

Prosjekthund nr 50 født i nytt B3-kull

Lundehunder har generelt få plager
foruten mage-/tarmrelaterte lidelser og litt
hudproblemer. Vi må derfor være på vakt
så vi ikke innfører NYE lidelser gjennom
krysningsprosjektet. Dette er en av årsakene
til at prosjektet gjennomføres utenfor
stamboken.
Slik kan vi følge prosjekthundene i flere generasjoner
og sammenligne deres helse med det vi finner hos
lundehunder.
Det forekommer en del helsetilstander hos
lundehund i dag som ikke gir utbredte kliniske
problemer i rasen. Det er ikke et mål i prosjektet å
utrydde disse.
De rasene vi krysser med, og deres avkom sjekkes nøye
for lidelser som har en viss utbredelse i de aktuelle
innkrysningsrasene. Det gjelder:

Arvelige øyensykdommer

Vi er oppmerksom på arvelige øyesykdommer og da
særlig buhundkatarakt, og dersom en krysning øyelyses
og vi finner buhundkatarakt, skal den utelukkes fra
avl. Til nå har ikke buhundkatarakt vært påvist hos
krysningene. De buhundene vi har valgt å krysse med
er selvsagt fri. Alle beslutninger knyttet til avvik på øyne
blir fattet i samråd med spesialist Ernst Otto Ropstad ved
Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU).

Alle foto Arild Espelien

Natt til den 31. januar, fødte Varga B2 av Vinterskogen
[NO39406/17(x2)] to livskraftige hannvalper. Far
til valpene er lundehunden Stein Lunde’s Mikkel
(LOLM/172/15). Fødselen gikk raskt og uten
komplikasjoner. Valpene veide 185 og 180 gram ved
fødselen og har seks tær på alle labber.

Disse kombinasjonene er godkjent av NKK og er en
del av Norsk Lundehund Klubb sitt forsøksprosjekt
for å øke den genetiske variasjonen hos rasen.

14
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At Varga er en godmodig mor med rikelig melk har
kommet godt med, for plutselig fikk hun et adoptivbarn i
tillegg til sine egne. Åtte dager etter fødselen ble moren til
lundehundvalpen lille Mirakel-Gro syk og kunne ikke ta
seg av valpen sin. Varga tok varmt imot Gro, som dermed
fikk livsviktig melk og stell i tillegg til to brødre!

Valpene vil bli registrert i NKKs X-register og vil
være del av en sidepopulasjon utenfor rasen Norsk
lundehund.

Lundehunden Tjorven og Pippi, 1. generasjon etter
krysning med buhund og lundehund. Foto Jon Wagtskjold.

ettersom gener for dette allerede er i rasen. Det er
heller ikke noe krav i dag å sjekke lundehunder for
patellaluksasjon før avl.

Hofteleddsdysplasi (HD)

Epilepsi

Norsk Kennel Klubs (NKKs) regler i forhold til HD er
at for de rasene hvor HD utgjør et klinisk problem, og
der man har krav om HD diagnose, tillater NKK at det
registreres valper etter hunder med svak grad (C), når
de pares med en som er fri (A eller B). HD grad D eller
sterkere innebærer utelukkelse fra avl. Lundehunden
har ikke noe klinisk problem med HD, og det har
derfor ikke vært behov for å HD røntge lundehunder.
Vi vet derfor lite om forekomst av HD hos reinrasa
lundehund.

Patellaluksasjon

ASU foretar nå en begrenset undersøkelse av HD hos
reinraset lundehund. Vi har fått de første resultatene
av denne undersøkelsen nå, og det er funnet HD grad
C hos 2 av 11 undersøkte lundehunder. De øvrige som
er undersøkt så langt, er HD fri med grad A eller B. Ut
ifra dette vil vi i samråd med NKK ta en avgjørelse om
enkelte krysningshunder med grad C kan brukes i avl,
fordi vi ikke innfører en ny sykdom i rasen.

Hos norrbottenspets er det en viss forekomst av
epilepsi. Vi vurderer derfor norrbottenspetsene nøye
for å minimalisere risikoen for å innføre arvelig
epilepsi. Dette skjer i samråd med avlsrådene til Norsk
spesialklubb for finsk spets og norrbottenspets og
Spesialkubben för skjällande fågelhundar i Sverige.
Dersom epilepsi skulle dukke opp hos en krysningshund,
vil denne selvsagt utelukkes.
Vi har litt patellaluksasjon hos lundehund (ca 15%
av 37 undersøkte lundehunder), hovedsakelig grad 1.
Hunder med grad 1 har ingen symptom. For de rasene
som krever undersøkelse for patellaluksasjon før avl,
er det akseptert å bruke hunder med grad 1 i avl så
lenge den pares med en som er fri. For norsk lundehund
og krysningene er det logisk å legge seg på samme linje,

Gemytt

Hunder som viser tegn til sterk frykt eller aggresjon,
utelukkes fra avl.
Lundehund-nytt nr. 1- 2020
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Bli kjent med Gastroguiden
Av Solveig B. Steinnes

På hjemmesidene til NLK finner du mange perler. En av disse er Gastroguiden. Vet du ikke hva det
er? Da er det på tide å gå inn på nettsidene til klubben og finne den fram.
Som hundeklubb er vi så heldige
at vi har et Avl- og Sunnhetsutvalg
som opp gjennom årene har syslet
med mange ting, og fortsatt gjør det.
Mange av resultatene finner du som
artikler på hjemmesida til klubben,
Lundehund.no, blant annet under
fanen Helse Stell og Foring.
Her finner du foringstips, tips om
stell av hund og flere artikler om
lundehundens helse. En av de viktigste heter Gastroguiden, og handler
om hva som kan forårsake dårlig
appetitt og dårlig mage. Artikkelen
er skrevet av ASU i samarbeid med
veterinær Maien Munthe-Kaas.
Den går gjennom symptomer og
behandling av de mest vanlige sykdommene og infeksjonene som
rammer en lundismage, og den gir
også mange gode råd om hvordan
man skal fore og medisinere en syk

lundehund, særlig en som er rammet av IL, lundehundens arvelige
sykdom, Intestinal Lymfangiektasi.
God hjelp
En dag før jul i 2019 fikk klubben en
e-post fra en hunde-eier som hadde
hund av en annen rase. Denne hunden var rammet av noe som lignet
veldig på IL, og som hadde samme
symptomer; dårlig matlyst, rennende
avføring, avmagring. Vedkommende
hadde prøvd ut mange forskjellige
diettfor, uten gode resultater, og i
sin fortvilelse lett på internett etter
foringsråd. Opp kom Lundehundklubben sin Gastroguide, og med
det snudde lykken for eier og hund.
Ved å følge rådene i Gastroguiden
ble hunden gradvis friskere, og var
nå nesten helt restituert. Eieren ville
bare takke klubben for den flotte
hjelpen som lå gratis og veldig tilgjengelig på nettsiden vår.

Les deg opp
Har du syk hund er dette det første
du skal kaste deg over. Les deg opp
på symptomer og sykdommer, og
print gjerne ut rådene, slik at du har
dem lett tilgjengelig når du skal fore.
Har du frisk hund er det akkurat like
viktig å lese seg opp på symptomer
og sykdomsforløp, for du vet aldri
når sykdommer rammer akkurat
din hund. Og blir den rammet er
det om å gjøre å komme i gang med
behandling så fort som mulig. Det
samme gjelder foringa. Da er det
godt å vite at hjelpen ikke er lenger
borte enn din egen PC, og at rådene
du finner der er godt utprøvd og har
vist seg å funke.
Nå må det også sies at alle råd er
generelle, og at ikke alle råd passer
på alle hunder. Tiltakene må tilpasses den enkelte hund, og medisinering skal skje i samråd med
veterinær. Men det er ikke alle veterinærer som kjenner lundehunden,
eller den spesielle sykdommen som
kan ramme vår rase. Derfor kan det
være lurt å be din veterinær om å gå
inn på hjemmesida vår og lese seg
opp på det som står i Gastroguiden.
Guiden inneholder også andre nyttige hjelpemidler, som en huskeliste
til å ta med ved veterinærbesøk og
liste over medisiner brukt ved IL.
Alle som eier lundehund burde lese
denne artikkelen, og selv om man
ikke husker alt etterpå er det en stor
trygghet å vite at den finnes der, og
at du kan ta den fram ved behov.
Nettadressen til Gastroguiden er
http://lundehund.no/images/Pdf-er/
Gastroguide/Gastroguiden.pdf
eller skann OCR-koden med
mobilen eller nettbrettet:
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Årets rasevinner og norske raser 2019
hos Norsk Kennel Klubb
Tekst: Dagrunn Mæhlen

NKK har en konkurranse for å kåre en årlig rasevinner på sine utstillinger, samt en årskonkurranse blant de
sju norske rasene.
Rasevinner 2019
Mestvinnende og årets rasehund
for Norsk Lundehund i 2019
ble Moonheim Abbes Kaiser
med eier Gerd Langenes, og
også i 2018. Han har i 2019
deltatt med BIR- resultater på 4
NKK- utstillinger som har gitt
20 poeng.

Årets rasevinnere 2019
videre

Årskonkurranse norske
raser 2019

De som er nevnt med flere
resultater hos NKK Årets
rasevinnere er Hakon hos eier
Hilde Birgitte Berg Altø med 2
NKK- utstillinger å 11 poeng.

Moonheim Abbes Kaiser er for
2019 nr. 2 blant de plasserte
av norske raser på NKK sine
utstillinger i årskonkurransen,
og også i 2018. Før Dogs4all i
november låg han på 1 plass.

Videre Ulfrigga Lundes Tor hos
eier Solveig Bjørkenes Steinnes
med 3 NKK- utstillinger å 11
poeng, og Fenja Drottensdottir
med 2 NKK- utstillinger å
6 poeng hos eier Dagrunn
Mæhlen.

Med de nye reglene fra NKK
gjeldende fra 2020 hadde han
ikke kommet på listen en gang.
Norsk Buhund er på topp som
de siste år.

Nytt fra NKK er forslag om endrede regler i denne årskonkurransen fra 2020, slik at det på NKK-utstillinger
blir kåret kun nr. 1 i de norske rasene. Det vil gis ett poeng til beste hund pr. dag. Ved årets slutt premieres de
tre hundene som har flest poeng. NKK foreslår å opprettholder konkurransen på avlsklasse slik det har vært.
Lundehund-nytt vil undersøke og komme tilbake med hvilke endringer i reglene som vil bli gjort gjeldende.

Moonheim Abbes Kaiser, foto Gerd Langenes

Vi gratulerer og ønsker lykke til i nytt år 2020 for alle som deltar på utstillinger, om du/dere stiller din hund
få eller mange ganger.
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Norske lundehunder som ble champion i 2019
Tekst: Dagrunn Mæhlen, foto: innsendt av eierne
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I Lundehund-nytt nr. 4 2019 gikk vi ut og inviterte til
deltakelse fra dere eiere om å vise de lundehunder i
Norge som var blitt champion i løpet av 2019 med
frist 15.01.2020; norsk, utenlandsk, nordisk, nordic og
internasjonal champion. 2019 var også siste året en

hund kunne oppnå nordisk championtittel. Vi har fått
tilbakemelding på 18 hunder. Dette er flere enn i 2018.
Her forteller vi om hvilke hunder som ble champions med
titler, samt eiere og oppdrettere og viser bilder av disse
flotte hundene her.

N UCH Eriksro Charmiga Balder, ble norsk champion i Bø 15.02.19 for
dommer Christian Vole. Eier Birgith Andersen, og oppdretter er Anneli
Rosenberg, Finland.

N SE UCH RL 1 SnøfridSagadottir, ble norsk champion i Tromsø 26.5.19 for
dommer Leif-Herman Wilberg, og svensk champion i Gällivare 28.06.19 for
dommer Per Svarstad. Eier Nina Schneider, og oppdretter er Mari Robberstad.

N UCH Fenja Drottensdottir, ble norsk champion i Ålesund 04.05.19 for
dommer Børge Espeland. Eier Dagrunn Mæhlen, og oppdretter er Trond Åge
Seem.

N UCH Paluna's Sandar Atlason, ble norsk champion i Mosjøen 13.07.19 for
dommer Kari Granaas Hansen. Eier Hilde Birgitte Berg Altø, og oppdretter er
Liv Skjervik.

N UCH Lundeheim's Edda Åsnedotter, ble norsk champion i Fenstad 25.05.19
for dommer Marianne Holm. Eier Hanne Brynhildsvold, og oppdretter er Kari
Margrethe Haugland.

N UCH NJV- 16 Linesviken's Gote lo-Freyjason, ble norsk champion i
Råde 28.07.19 for dommer Jovica Golebovic. Eier Astrid Driva Rødsand, og
oppdretter er Margit Lines Våtvik.

N UCH BENELUX JW-18 ATV-19 Bandwagon's Alva Dagadatter, ble norsk
champion i Tromsø 25.05.19 for dommer Hanne Laine Jensen. Eier er Solveig
B. Steinnes, og oppdretter er Torbjørg Lille Wagtskjold.

N SE UCH EirSagadottir ble norsk og svensk champion i Fauske 03.08.19 for
dommer Ralf Campbell, med cert fra Sverige 14.07.18 i Piteå for dommer Anne
Livø Buvik. Eier er Solveig B. Steinnes og Lola Folcke. Oppdretter er Mari
Robberstad.

NORD UCH EUJW-15 NJV-15 Lyrypa's Maja, ble i 2019 godkjent nordisk
champion med dansk championat i Herning 04.11.18 for dommer Terje
Lindstrøm, og med svensk championat i Sundsvall 06.10.18. Eier Unni Storli,
og oppdretter er Inger Marie Storli.

N SE UCH Linesviken's Trymi lo-Freyjadotter ble svensk champion i Svenstavik
04.08.19 for dommer Bjørge Christiansen. Eier Inger Marie Storli, og oppdretter
er Margit Lines Våtvik.

N FI UCH Lundesommer Njål Noravind, ble norsk champion i Kvalsund
27.04.19 for dommer Markku Kipinä, og finsk champion i Rovaniemi 09.06.19
for dommer Jari Laakso. Eier Margrethe Dreyer, og oppdretter er Aud Hilde
Sommer.

N UCH Vildensky Driva ble norsk champion i Mosjøen 10.08.19 for dommer
Hans Van Den Berg. Eier Naika Hartwig, og oppdretter er Turid Helfjord.

NORD UCH Lovund’s Daliah Ylva, ble finsk og nordisk champion i Rovaniemi
09.06.19 for dommer Jari Laakso. Eier Merete Evenseth, og oppdretter er
Nicole Klose, Tyskland.

CIB NORD UCH NJV-17 SEJV-17 DKJV-17 JWW-17 BENELUXV-18 WW-18
NORDV-19 Moonheim Abbes Kaiser, ble N UCH i Bergen 06.04.19 for dommer
Per K. Andersen, og har oppnådd gjennom året norsk, svensk, dansk og nordisk
championat. På Lillehammer 17.08.19 for dommer Anne-Marit Olsen fikk han siste
cacib og ble internasjonal champion. Eier Gerd Langenes, og oppdretter er Diddi
Svartsjö.

CIB NORD UCH NORDV-10 NORDJV-10 NV-12-15-19 SEV-12-14 EUW-15
DKV-17 DKV-18 SEVV-18 NVV-19 Lyrypa's Topsy, ble dansk veteranchampion
21.06.19 i Vejen for dommer Peter L. Jensen (tittelen ikke godkjent i Norge)
Eier Iren Storli, og oppdretter er Unni Storli.

N UCH Frontpage Nysgjerrige Petra var veteran 8 år og 8 mnd da hun ble
norsk champion på Lillehammer 17.08.19 for dommer Anne-Marit Olsen. Eier
Tove Elisabeth Strandmoe, og oppdretter er Johanna Olsson, Sverige.

N UCH Nova Saga av Northern Bones, ble norsk champion på Storås 22.06.19
for dommer Marianne Holmli. Eiere er Solveig B. Steinnes og Gunn Tove
Ormset. Oppdretter er Solveig B. Steinnes.

NORD UCH NV-19 Hakon, ble dansk champion i Vejen 22.06.19 for dommer
Jens Utke Ramsing, og svensk og nordisk champion i Sundsvall 12.10.19 for
dommer Karin Sjøholm Østlund. Eier Hilde Birgitte Berg Altø, og oppdretter er
Jan Lien, Sverige.
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Årets Utstillingshund 2019

Tekst og poengberegning av Kari Gording og Ellen Utsi, Komitéen for Årets Utstillingshund 2019 , foto av lundehundeiere

1

2

3

VALPER 2019
Plassering
1
2
3

Fra klubbens spesialutstilling 2019 i Mosjøen. Foto Jon Wagstkjold

Utstillinger er både sosialt og god markedsføring av rasen. Årets utstillingshund er en konkurranse for å
oppfordre til å delta på utstillinger, uavhengig av hvor mange ganger man deltar.
Årets utstillingshund har en klasse
for alle tispene, en klasse for alle
hannene, en klasse for veteranene og
en klasse for valpene. Samme hund
kan delta i flere klasser. En ung hund
kan delta både i valpeklassen og i
tispe- eller hannklassen etter at den
har begynt å delta i offisielle klasser.
En hund som har fylt 8 år, kan delta
både som veteran og i tispe- eller
hannklassen. Eier av hunden må
være medlem av Norsk Lundehund
Klubb. De tre med høyest poeng i
hver klasse, blir offentliggjort med
bilde.
For hanner, tisper og veteraner er
det resultater fra offisielle utstillinger
i Dogweb som legges til grunn. I
tillegg må eier opplyse om eventuelle
plasseringer i finalene. For valpene
må alle utstillingsresultater opplyses
ved påmelding, da det er vanskelig å
kontrollere valpeshowresultater fra
alle utstillingene som arrangeres i
Norge. Valpeshowresultater knyttes
ikke til hver enkelt hund i Dogweb,
så det er vanskelig å få oversikt over
alle uoffisielle resultater.
I løpet av 2019 har det blitt stilt
ut lundehunder på 69 forskjellige
offisielle utstillinger. Høsten 2019
var det mange utstillinger som ble
avlyst på grunn av den mystiske
hundesykdommen. Det er størst
oppslutning på Lundehunddagene,
20
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som i 2019 ble arrangert i Mosjøen.
Der var det 58 deltakende
lundehunder (pluss valper). Dette er
en hund mer enn det som deltok på
Lundehunddagene på Åros i 2018.
På NKK Lillestrøm så var det færre
deltakende lundehunder enn i 2018.
I 2018 deltok det 42 lundehunder,
mot 33 i 2019. På NKK Lillehammer
var det 28 lundehunder som deltok,
noe som er en oppgang fra 22
deltakere i 2018.
49 hannhunder har vært stilt ut
i løpet av 2019. Ni av de har vært
stilt ut flere enn sju ganger. Hannen
som har vært stilt ut flest ganger,
har vært på 18 utstillinger i løpet
av året! De tre hannene som er
på topp i resultatlista for årets
utstillingshund, har fått til sammen
10 plasseringer i gruppe 5 (BIG 1-4).
Vinner Hakon har i tillegg vunnet
Best In Show (BIS) og har hele seks
plasseringer i gruppe 5.
Hele 82 tisper har vært på utstilling
i løpet av 2019. En tispe har vært
stilt hele 14 ganger, og 12 av tispene
har stilt mer enn 7 ganger. Det var
tispen Alfa som ble Best In Show
på spesialen i Mosjøen. I tillegg er
det to tisper som har plassert seg i
gruppe 5.
15 veteraner har vært stilt ut mellom
1 og 11 ganger i løpet av året. To av

disse har oppnådd plassering i Best
In Show Veteran.

Poeng

Antall tellende
utstillinger

Langenesjenta's Ella Piadatter
Jo Aslak
Eigir Fenjason av Vollakloa

100
97
51

4
4
3

Gerd Langenes
Merete Evenseth
Hilde Birgitte Berg Altø

Mose

46

3

Kristin Marie Emaus og Kevin Jensen Lavold

Qaisa av Northern Bones

43

4

Solveig Bjørkenes Steinnes

Lyrypa's Sankt Helena

36

3

Unni Storli, Iren Storli og Inger Marie Storli

Paluna's Kira Unnidotter

36

4

Anahita Juvelid og Alexander Hope Eriksen

Toot's Ønskestjernen

12

1

Camilla K. Tangen

Toot's Øveleva

10

1

Jon Vivang

Navn

Eier

Alle valpeutstillinger er uoffisielle,
og vi har følgelig kun oversikt over
de påmeldte valpene.
Det er kun utstillingsresultater i
Norge som teller i konkurransen
årets utstillingshund. Det er flere
lundehunder som har gode resultater
fra utlandet, med både vinnertitler
og championater.
Alle påmeldte deltakere med
mer enn 40 poeng i tispe- og
hannhundklasse, blir publisert i
Lundehund-nytt. Alle påmeldte
valper og veteraner blir publisert.
I årets liste er hundene ved poenglikhet, rangert etter alfabetisk
rekkefølge. Deltakere som ikke
kom med på resultatlistene, kan
ta kontakt på utstillingshund@
lundehund.no for å få oppgitt
poengsum.
Det er flere hunder som har oppnådd
gode resultater, men som ikke er
påmeldt til årets utstillingshund. Vi
vil oppfordre alle som oppnår gode
resultater på en eller flere utstillinger
i løpet av 2020, til å melde på til
årets utstillingshund. Hunden kan
komme høyere opp på resultatene
enn det du tror!

1

3

2

HANNER 2019
Plassering
1
2
3

Poeng

Antall tellende
utstillinger

Hakon
Lundesommer Njål Noravind
Moonheim Abbes Kaiser

141
122
111

5
5
5

Hilde Birgitte Berg Altø
Margrethe Dreyer
Gerd Langenes

Jølle Buster

85

5

Inger Marie Storli, Iren Storli og Unni Storli

Ullfrigga Lundes Tor

78

5

Solveig Bjørkenes Steinnes

Toot's Æ E Din

70

5

Liz Iversen

Eriksro Charmiga Balder

68

5

Birgith Andersen

Lundesommer Tore Hund

63

4

May Elisabeth Lernæs Selbekk

Lundeheim's Draupne Åsneson

61

5

Kristin Duvold

Ålvisheim's Orvar-Odd Hedesson

58

5

Unni Hofstad

Eigir Fenjason av Vollakloa

55

5

Hilde Birgitte Berg Altø

Paluna's Sandar Atlason

54

5

Hilde Birgitte Berg Altø

Lundehiets Bruno

48

4

Dag Borg

Pride Of Norway's Blazing Sun

42

5

Anette Vabø-Andersen

Navn

Eier
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Årets Aktivitetshund 2019

Tekst av Astrid D. Rødsand og Ida Skarkerud, Komitéen for Årets Utstillingshund. Foto av lundehundeiere

1

I 2019 har en rekke lundehunder vært aktive i ulike
hundesportgrener. Særlig rallylydighet har vist seg å være
en aktivitet mange lundehunder setter stor pris på. Klubben
registrerer imidlertid med glede at medlemmene stadig
finner nye grener å delta i med hundene. På lista for 2019
er det hunder som har vært aktive innen nosework, smeller,
rallylydighet, hunting og kløv. Bredden av aktiviteter

2

Plassering

3

3

3

TISPER 2019
Plassering
1
2
3
3
3

Navn
Alfa
Lyrypa's Maja
Fenja Drottensdottir
Lovund's Daliah Ylva
Mist

Poeng

Antall tellende
utstillinger

101
94
80
80
80

5
5
5
5
5

tilgjengelig gjør det mulig å finne noe som passer for de som
ønsker å delta.
Vi takker alle som har sendt inn resultater. De har vist at
lundehunden er en allsidig rase som setter pris på å bruke
både kropp og hode.

Hund / eier

Poeng / # starter

1.

N SE UCH RLI SnøfridSagadottir, eier Nina Schneider

120 poeng/6 starter

2.

N UCH EUW-15 RLII Dunderdalens Iver, eier Astrid Rødsand

105 poeng/8 starter

3.

N UCH RLI Mio, eier Nina Schneider

90 poeng/6 starter

4.

Freyja, eier Janne-Grethe Konst Strøm

65 poeng/4 starter

5.

Eina Fenjadottir av Vollakloa, eier Martine Andersen

50 poeng/2 starter

6.

N UCH RLII Tuva fra Vågen, eier Ida Skarkerud

50 poeng/3 starter

6.

FRATERCULA's Første Kjærlighet Iver, eier Hilde M. Simonsen

50 poeng/3 starter

Eier

7.

N UCH NJW-16 Linesviken's Gote Io-Freyjason, eier Astrid Rødsand

50 poeng/5 starter

Gerd Langenes
Unni Storli, Iren Storli og Inger Marie Storli
Dagrunn Mæhlen
Merete Evenseth
Ellen Utsi

8.

N UCH RLII RLIII Ålvisheim’s Nauma Livesdotter, eier Ida Skarkerud

40 poeng/3 starter

9.

N UCH Lundesommer Tore Hund, eier May Elisabeth Lernæs Selbekk

30 poeng/2 starter

Lyrypa's Topsy

76

5

Iren Storli, Inger Marie Storli og Unni Storli

Pride Of Norway's Blue Lava

66

5

Anette Vabø-Andersen

Toot's Æ Vil Bare Dans

62

5

Ellen Utsi

Bandwagon's Alva Dagadatter

54

5

Solveig Bjørkenes Steinnes

Eirsagadottir

47

5

Solveig Bjørkenes Steinnes og Lola Marie Folcke

Langenesjenta's Dis

47

5

Unni Hofstad

Beyla Arnadottir Av Vollakloa

46

5

Dagrunn Mæhlen

Lyrypa's Flora

43

5

Inger Marie Storli

Paluna's Kira Unnidotter

43

5

Anahita Juvelid og Alexander Hope Eriksen

Presentasjon av deltakerne i Årets aktivitetshund 2019
N SE UCH RLI SnøfridSagadottir og N UCH RLI Mio,
eier Nina Schneider
Jeg har startet i seks offisielle konkurranser (rallylydighet) med begge to.
Nova har i 2019 oppnådd tre førstepremier i rallylydighet klasse 1, og har
også vært på pallen med en første plass
og en tredje plass. Mio har oppnådd to
førstepremier i 2019, med en andreplass

på pallen.
Begge to har fått godkjent mellomtittelen RLI i 2019. Vi har også startet i
klasse 2 en gang, det ble disk da vi ikke
hadde trent inn alle øvelsene, men det
var ingenting å si på innsatsen.

N UCH EUW-15 RLII Dunderdalens Iver og N UCH NJW-16
Linesviken's Gote Io-Freyjason, eier Astrid Driva Rødsand

1

3

2

VETERANER 2019
Plassering
1
2
3

22

Poeng

Antall tellende
utstillinger

Lyrypa's Topsy
Beyla Arnadottir Av Vollakloa
Ålvisheim's Orvar- Odd
Hedesson

70
68

4
4

Iren Storli, Inger Marie Storli og Unni Storli
Dagrunn Mæhlen

53

4

Unni Hofstad

Lyrypa's Flora

13

2

Inger Marie Storli

Navn
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Eier

I 2019 har «Iver», Dunderdalens
Iver, stabilisert seg i klasse 3
rallylydighet. Vi har fått noen uheldige
diskvalifikasjoner i ellers gode løp,
hovedsakelig på grunn av mine feil som
fører. Blant annet ble vi en gang disket
fordi jeg hadde glemt å ta av klikkeren
som hang i beltet. Iver elsker imidlertid
både å trene og konkurrere.
«Hjallis», Linesvikens Gote IoFrejyason, startet 2019 sesongen
knallsterkt med seier i klasse 2

rallylydighet i Drammen og fikk med
dette sitt andre «napp» i klassen.
Etter dette gikk han imidlertid litt
lei. Etter flere stevner der Hjallis ikke
ville starte, lot jeg ham få en pause
fra rallylydighet. Vi begynte å trente
smeller isteden. Hjallis elsker å bruke
nesa og fant stor glede i å ha en egen
aktivitet hvor Iver ikke deltar. I vinter
kom rallylydighetentusiasmen tilbake.
Det gjelder å ikke gi opp, men sørge
for at all trening og konkurranse er
lystbetont. Vi vil fortsette å trene og
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konkurrere også neste år. Det blir
spennende å se hvor langt vi klarer å
drive det.
Hva er smeller? Smeller er en sport
for hunder som liker å bruke nesa.
Hundene får delt ut en tilfeldig lukket

pose som inneholder en fremmed
«smeller» det vil si en luktprøve.
Smelleren er enten av lær, plast eller
gummi og er tilført ID-lukt fra en
fremmed person. Du lar hunden snuse
på smelleren. Det vanlige er å plassere
luktprøven/smelleren i en metallboks

med hull i lokket. Hunden skal finne
tilsvarende lukt og markere luktfunnet
på banen.

Freyja,
eier Janne-Grethe Konst Strøm
Jeg og Freyja (til daglig Frei)
driver med litt ulike aktiviteter. Vi
konkurrerer i Rallylydighet, det
begynte vi med i 2019. Her har vi
hatt direkte opprykk til klasse 2, men
velger å starte noen flere konkurranser
i klasse 1. Vi trener også agility, men
planlegger ikke å konkurrere.

bilen med vest og sele er det bare å
henge på, hun jobber helt til hun blir
satt inn i bilen igjen.
Alle disse aktiviteten har bidratt positiv
til vår forståelse for hverandre

N UCH RLII Tuva fra Vågen og N UCH RLII RLIII Ålvisheim’s
Nauma Livesdotter, eier Ida Skarkerud
Dette året har vært litt roligere for
oss med tanke på hundetrening og
konkurranse. Det er en tid for alt, og
det siste året har vi kun drevet med
nesearbeid – Nosework og “barn
hunt”. Sistnevnte er å søke etter rotte i
låvemiljø, det er et rom som er innredet
med halmbunter hvor hundene skal
søke opp og markere på en rotte, i
tillegg skal hunden tørre å klatre på
halmbunter og gå gjennom tunell laget
av bunter. Rotta kan være gjemt både

høyt og lavt. Rotta er død (sånn man
får kjøpt i dyrebutikk) og den er gjemt
i et plastrør så hunden kommer ikke i
kontakt med rotta.
Når det gjelder Nosework har vi faktisk
konkurrert i år! Tuva har fått S1-E tittel
i klasse 1 Nosework, som er en form for
opprykksnapp. Nauma og Tuva synes
søksøvelser er moro så det kommer vi
nok til å fortsette med.

FRATERCULA's Første Kjærlighet Iver,
eier Hilde Margrethe Simonsen
Fraterculas Første Kjærlighet Iver – Kyrre deltok i år på ett stevne i rally lydighet,
tre dager i Kvalsund i oktober. Det ble en 2. premiering - 6 plass , en disk og en 1.
premiering - 3. plass, i klasse 1.

Frei har også drevet med eggsanking på
flyplassen i Tromsø. Det er nok hennes
favorittaktivitet. Når hun slippes av

Vi var storfornøyd etter ett år med lite trening med forstyrrelser, derimot har vi
vært mye på tur i år og.
Kyrre jobber godt og mor må lære å lese skilt bedre .

Eina Fenjadottir av Vollakloa,
eier Martine Andersen
Rallylydighet er ikke en stor sport i
nærområdet vårt Mosjøen i Nordland,
men da den lokale hundeklubben
vår valgte å arrangere kurs meldte vi
oss så klart på. Da var Eina knappe 7
måneder og egentlig for ung til å kunne
få delta. Vi imponerte stort for den
lokale hundetreneren som holdt kurset
og fikk pådriv til å starte stevne.
Vårt første stevne var vi kun påmeldt
ene dagen, da jeg pendlet. Dette endte
med disk på et hinder for feil utførelse.
Noe som svei ekstra mye når dommer
kom å fortalte at vi hadde vunnet
hadde ikke dette skjedd.
Vi fikk mye skryt og støtte av de
lokale rallyentusiastene i området, og
uten å fortelle noen om det meldte jeg
meg på en stevne helg i Bodø (Salten
hundeklubb). Her var det et stort
utendørs stevne på kunstgressbane
som holdt både rallylydighet, agility
og lydighet på en og samme gang. Så
her var det mye forstyrrelser for en ung
lundisjente. Men kald i hode satset vi
høyt og endte på pallen begge dagene
med 3 plass og jeg kunne ikke vært mer
stolt!
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Alle hunder og førere har nytte av å
trene sammen da dette styrker deres
forhold. Rallylydighet er en flott
aktivitet for alle hunder, hvor samspill
og kontakt er like viktig som selve
lydigheten. Øvelsene er bygget opp slik
at de aller fleste hunder og eiere skal
kunne delta.
Noe jeg spesielt liker ved rallylydighet
er at jeg kan rose hunden min verbalt.
Uten ros så hadde nok ikke lille Eina
orket å høre så mye på matmor, og til
forskjell fra tradisjonell lydighet er det
lagt opp til kommunikasjon, samspill
og glede mellom hund og fører.
Dette er en voksende sport som vi
kommer til å se mere av i fremtiden og
kanskje møter dere meg og lundisjenta
Eina på et stevne i fremtiden?

N UCH Lundesommer Tore Hund,
eier May Elisabeth Lernæs Selbekk
Så artig at vi kan være med i tellingen
om aktivitetshund da, det er stas for
oss.
I tillegg til kløv har «Max»,
Lundesommer Tore Hund, tatt
bronsemerke i lydighet i 2019.
Litt om kløv:
Lundehunden er glad i å gjøre en jobb,
og her hos oss har flere av hundene vist
at de liker denne "jobben". Max og jeg
begynte å gå turer med tom kløv og
økte gradvis til ønsket vekt. Målet var
å delta på Orkdalskløven bronsemerket
2019.
Kravene til bronsemerket i kløv er at
hunden skal bære en kløv som veier 15
% av kroppsvekten til hunden, på en
tur på 1 mil. Kløven skal veies før start
og etter innkomst og det er ikke tillatt

å ta av kløven i løpet av turen, da blir
det disk. Krav ellers for å delta er at
hunden er frisk, trent til å gå med kløv
og fylt 2 år.
Max startet sammen med 16 andre
hunder en søndag sist høst og alle
hunder klarte kravet til bronsemerket.
Krav til sølvmerket er 1,5 mil med kløv
som veier 20 % av kroppsvekten til
hunden, men om vi prøver oss vil tiden
vise.....
Vi bruker kløv både sommer og vinter,
og etter endt tur når kløven taes av blir
det kos og ros over hvor flink hunden
har vært. Anbefales virkelig, her trener
både Max og Happy og kløvturer er
veldig populært.
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Avl med hannhund - Norsk lundehund

Turid Johansen
&
Geir Morten Jansberg

Birk
Storm og Birk på Værøy 2012

Lundehund-nytt har over lengre tid presentert klubbens kenneler. Nå er tiden inne i
nytt år til at hannhundeiere også får fortalt
litt om deres viktige bidrag i paring og avl.
Vi har mange hannhundeiere som har bidratt med valper og kull, og hadde det ikke
vært for disse så hadde det heller ikke vært
oppdrett! Og det kunne vært mange flere
hannhunder som skulle vært brukt!
Redaksjonen tar kontakt, og det er laget
noen spørsmål rundt avl til
passet hann
hundeiere.
Vi håper på interesse blant hannhundeiere
og planlegger i første omgang fire artikler,
slik at en artikkel om temaet blir presentert
i hvert Lundehund-nytt ut året 2020.
Først ute er Turid Johansen og Geir Morten
Jansberg med sin lange erfaring med lundehannhunder.

Hvor lenge har du/dere hatt lundehund og hvem var din/
deres første lundehund?

Hva er det vanskeligste med avl av rasen slik du/dere
opplever det som hannhundeiere?

Vi fikk vår første lundehund okt. 2007. Han het StormTyrasønn og var da 15 mnd.

Vil ikke si at det har vært så vanskelig, men det går mye
på å treffe på tiden og erfaringsmessig er det ingen fasit på
dette. Vi har flere som vi har måttet prøvd to ganger pga.
tispa har «lurt» eieren.

Hvilken/hvilke hannhunder har du/dere nå?

Har du/dere importert evt eksportert noen lundehund?

I dag har vi Viljar som blir seks år i april og Trym
Øyentrøst av Revehjerte som er født 19 okt. 2019.

Navahoos Birk Yksander hentet vi i Nordmaling i Sverige
hos Birgitta Blomkvist, kennel Navahoo.

Når og med hvilken hannhund begynte du/dere med
lundehundavl?
Det startet med vår andre hannhund, Navahoos Birk
Yksander i 2011.
Har din/deres hannhund/hannhunder gitt mange kull og
antall valper til nå?
Av de to vi dessverre ikke har lenger fikk Storm-Tyrasønn
fem kull på til sammen 11 valper. Navahoos Birk Yksander
fikk fem kull i Norge og ett i Sverige, til sammen 12 valper.
Viljar har syv kull hvorav ett er krysningskull. Han har 18
lundehundvalper og fem krysningsvalper.
Hva er det beste med avl av rasen slik du/dere ser det som
hannhundeiere?

Hva synes du/dere er bra med norsk lundehund?
De er veldig fleksible og kan være med i alle sammenhenger
om det er alene sammen med oss i skogen eller i større
sammenhenger som for eksempel utstillinger. De er veldig
sosiale og går fint i sammen med andre husdyr og unger.
Vi har sett at når vi har fått inn ny valp er de gode til å
både leke og lære bort. For oss kan vi ikke tenke oss en mer
perfekt familiehund og turkamerat.
Stiller du/deres hannhund/hannhunder på utstilling? Hvis
du/dere gjør- hva synes du/dere om resultatene de ga?
Vi har stilt alle sammen med gode resultater. Birk ble
Int. champion, to norske vinner titler men ikke minst
beste lundehund på lundehund dagene på Værøy i 2012.
Storm ble norsk og finsk champion samt to ganger norsk

Birk og Viljar foran, Storm bak

veteran vinner, og en gang nordisk veteranvinner. Viljar er
champion i Norge og Sverige.
Når du/dere er på lokale treff med din/deres hannhund/
hannhunder er det viktig å treffe og hilse på eiere med deres
tisper med tanke på avl?
Lokale treff er viktig, både for å treffe andre lundehunder
og deres eiere og utveksle erfaringer, og der ser vi
lundehundfolket er flinke rundt omkring i landet.
Er din/deres hannhund/hannhunder med på andre
aktiviteter?
Det vi måtte finne på selv av turer i skog og mark og treff.
Storm, Birk og Viljar har også vært med på stand og har
vært gode representanter for klubben.
Har du/dere noen tanker om ditt/deres framtidige avl med
din/deres hannhund/hannhunder?
Viljar har såpass mange valper etter seg så der får vi se
om det blir noe mer. Vi har jo ny «gutt» på gang, »Trym»
(Trym Øyentrøst av Revehjerte), som kan bli aktuell hvis
noe vil bruke ham når han er gammel nok. I februar skal vi
hente en valp til som skal kalles «Ravn» (Pride Of Norway’s
Cyclone) som også kommer til å være tilgjengelig for avl.

For oss er dette en viktig måte å være med å bevare rasen
og være med på å øke antallet lundehunder.

Tv. Birk BIR på
spesialen 2012

Ravn
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Birks sønn Vildensky Beleg til daglig kalt
Ranco, er første paring med resultat

Viljar og Trym på Prøysentreff

Th. Viljar og Kristoffer
i lek
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Rallyskilt fra 101-130
Skrevet av Rachel Hamre, bilder av Marianne Andersen

Jeg skal i de kommende numrene av
Lundehund-nytt gå gjennom skiltene i
klasse 1 i rallylydighet. Her skal jeg fortelle
litt om hva man må kunne, hvordan man
lærer det inn og regelverket.
Jeg har holdt på med rally siden 2013, og
er utdannet instruktør gjennom Norsk
rallylydighetsklubb. Sammen med lundehunden
Frost konkurrerte jeg i klasse 3 og konkurrerer nå
med kelpien min i klasse 3.
Rallylydighet er jo en artig sport som passer de
fleste, så jeg håper at flere kanskje vil begynne
etter å ha sett at skiltene egentlig ikke er så
vanskelige.

121 Sitt – vri 90 grader venstre – 1 steg – sitt:
Når du kommer til skiltet så får du hunden i sitt.
Kommander fot/plass og ta et tydelig skritt mot
venstre. Det er viktig at skrittet er tydelig siden dette
skiltet er ganske likt skilt 123. Når du har tatt et skritt
stopper du og får hunden i sitt før du går videre til
neste skilt. På alle disse fire sitt og vri-skiltene kan
man godt gå rett mot skiltet før man svinger.

122 Sitt – vri 90 grader høyre – sitt:
På dette skiltet er det vri uten steg. Det er lett å ta feil
av disse fire skiltene så les nøye. Du kommer til skiltet
og hunden sitter. Så vrir du mot høyre og får hunden
i sitt igjen. Hunden skal følge deg mens du vrir. Det er
viktig at det ikke er noe steg her så å vri tå mot tå eller
hæl mot hæl er det beste.

123 Sitt – vri 90 grader venstre – sitt:

104 Sitt – Gå rundt:
Her skal man som skiltet sier, gå rundt hunden.
Du går frem til skiltet og hunden setter seg. Så
kommanderer du sitt og går rundt hunden. Når
du er rundt så er det viktig å ikke stoppe, men
kommandere hunden på plass og gå videre til neste
skilt. Man må være innenfor en halvmeter av hunden
når man går rundt. Er du på høyre side av skiltet så
pass på at du har nok avstand til skiltet så du klarer å
gå rundt hunden uten å måtte hoppe over skiltet.

105 Sitt – dekk – gå rundt:
Her skal hunden ligge istedenfor å sitte, men ellers
helt likt fra skilt 104. Hunden setter seg når du
stopper ved skiltet, og så kommanderer du hunden
i dekk. Gå rundt og ta med hunden videre uten å
stoppe. Den skal begynne å gå rett fra dekken, så
viktig at den ikke setter seg opp først. Her skal du
også være maks en halv meter fra hunden når du går
rundt.
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Her skal man vri mot venstre som vil si at man får
hunden på innsiden. Man stopper med skiltet og
hunden setter seg. Når man vrir er det viktig at
hunden får opp rompa i vridningen og setter seg
igjen når man har snudd 90 grader. Her kan det være
nødvendig å hjelpe hunden litt i begynnelsen. Det er
viktig å ikke ta steg her også, så tå mot tå eller hæl mot
hæl er det enkleste.

127 Sitt – vri 90 grader høyre – 1 steg – sitt:
På dette skiltet kommer det steg igjen. Dette er det
enkleste av de 4 vri-skiltene da man tar et steg med
hunden på utsiden så den reiser seg stort sett greit. Du
stopper og får hunden i sitt ved skiltet, pass på at det er
plass til at hunden kan passere mellom deg og skiltet,
så tar du et tydelig steg mot høyre og får hunden i sitt
igjen.

Da har vi vært gjennom alle skiltene i klasse 1.
Som dere har sett er det mest lineføring, sitt og
dekk.

Neste gang tenkte jeg å skrive litt om dette med
å konkurrere i rallylydighet og hvordan man kan
forberede seg for første konkurranse.
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Kontaktkontrakten

Tilsvar til styrets redegjørelse for eventuell valgfeil i
Lundehund Nytt 04/19

Tekst og bilder av Elin Mariboe

I begynnelsen av januar var jeg på et kurs med hundepsykolog og hundetrener Eva Bodfäldt fra Sverige.
Hun har et interessant syn på kontakten mellom menneske og hund – dette kaller hun kontaktkontrakten.
I stedet for å sette kommandoord på oppførselen til hunden,
setter hun ord på belønningen og bruker disse som belønningssignal. Hun hevder dette øker konsentrasjonen til
hunden, og stimulerer dens naturlige trang til å følge flokken
også i voksen alder.
De signalene hun bruker er:
• Bra når hun berører med stemmen og kjærlig
håndtering.
•

Godt når det kommer en godbit til hundens munn, eller
alternativt når hunden søker opp en godbit i hånden.

•

Bus for en lekestund.

•

Vær så god for tillatelse til å ta en utlagt belønning, f.eks.
hilse på en annen hund, snuse på en lukteflekk i grøftekanten eller løpe til en ekstern belønning, det være seg
en godteskål, et menneske eller et annet formål.

•

Det går også an å spesifisere signalene ytterligere og gi ulike
belønninger forskjellige navn, som ball, ost, krokodille osv.

Det er også viktig å presisere at i tillegg til at det var
TO forskjellige varslere underskrev Gerd Langenes sin
varselmail som fylkeskontakt for Agder og dermed
representerer hun en større gruppe av medlemmene.
Det er dermed heller ingen grunn til å holde varslerne
anonyme.

Vi har fått mye ubehagelig respons etter styrets
artikkel. Folk setter nemlig uttalelsen om at vi har
vært truende i forbindelse med artikkelen om netthets
og tror at det er vi som har gått over en grense NLK
ikke klarer å håndtere selv. Det føles veldig ugreit og vi
forventer en uforbeholden unnskyldning fra styret ang
dette.

Vi bet oss merke i at under årsmøtet ble det flere ganger
gjentatt at det var vanskelig å få tak i kandidater og at
det ikke var kommet inn noen forslag. Det var dermed
ingen å velge i og akkurat nok kandidater til å fylle
vervene.

Bodfäldt sier at når du viser hunden at du kontrollerer ressursene som mat, lek, snusing og kos, så skaper du et lederskap
som bygger på samarbeid og tillatelse i stedet for nei.

Fylkeskontakten for Agder, Gerd Langenes, valgte
på rett måte å sende en mail til styret og be om en
redegjørelse i saken, samt gi styret en liten heads up på
hva som foregikk under overflaten da flere medlemmer
i regionene satt store spørsmål ved det som hadde
hendt.

Utnytt tiggingen!
Ofte vil vi ikke oppmuntre hunden til tigging, men i stedet
slå ned på den. Bodfäldt mener tiggingen er en overlevelses
oppførsel som hunden har med seg fra sitt ville liv. I vill tilstand tigger valpene om mat for å få moren til å kaste opp det
hun har spist til dem. Denne egenskapen kan vi utnytte og
videreutvikle for å bygge opp kontaktkontrakten.
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Hverken Gerd eller jeg beskylder styret for korrupsjon
eller valgfusk, men vi videreformidler hva som blir
snakket om i medlemsmassen og dette blir nøye
presisert i begge mailene.

INGEN steder står det at menn foretrekkes.

Dernest setter hun belønningsordene i kjeder, f.eks.: Bra/
klapp – Bus – Bra/klapp – Vær så god – Bus – Vær så god –
Godt – Slutt. Dette lærer hunden å konsentrere seg.
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Iom at styret i Norsk Lundehund Klubb valgte å gå
offentlig ut mot varslere av potensielle feil i valget på
årsmøtet 2019 uten å gi varslerne mulighet til å komme
med tilsvar ser vi oss nå nødt til å svare.

Etter årsmøtet fikk vi rede på at en fylkeskontakt hadde
sendt inn forslag på 3 kandidater til valg. Valgkomitéen
etterspør kandidater fra forskjellige fylker, spesielt
Agder og Rogaland. 2 av kandidatene er nettopp
derifra.

Slutt som et signal om at treningen er slutt.

Bodfäldt har
mange gode tips
til hvordan man
kan bli en bedre lærer for sin
hund, og hvordan
man får en kontaktkontrakt med
den som holder
også når den blir
voksen. Bodfäldt
har også interessante synspunkter
på hunder som
knurrer mot mennesker og om å
vende konflikt til
kontroll.

Av Anette Vabø-Andersen og Gerd Langenes

Etter en tid uten videre tilbakemeldinger sender jeg
også en mail da jeg mener det er viktig å få avklart
dette før det ender i sosiale medier.
All kommunikasjon med et styre i en klubb bør foregå
skriftlig og direkte. Dette gjentar også styret selv ved
en hver anledning hvor sak blir diskutert på sosiale
medier.
Buhunden Eirunn viser at hun har en kontaktkontrakt med meg

Boken hennes er i salg på flere nettsider, og hun kommer for
å holde foredrag for oss 8. juli 2021 under Lundehunddagene
på Bømlo. Hun har egen hjemmeside som forteller mer
om henne og hennes kurs: https://www.evabodfaldt.com/
eva-bodfaldt

Når da dette blir gjort blir man beskyldt for å være
Truende! Det var tvert i mot velmenende. Men når
styret fraskriver seg alt ansvar og mener varslere selv
må ta dette opp med valgkomiteen må man få lov til å
stille spørsmål ved dette.

11. november får vi svaret som senere blir publisert
i Lundehund-Nytt. Med et viktig unntak. INGEN
STEDER står det at de opplever mailene våre som
truende. Dette blir kun publisert i LundehundNytt. Det står derimot svart på hvitt at det
ikke er begått noen feil, med en henvisning til
organisasjonshåndboka.
Det står i NLK sine lover:
"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."
I sitatet fra organisasjonshåndboka står det heller
ingenting om at valgkomitéen har mulighet til å
velge bort kandidater. Der står det bare beskrevet
hva valgkomitéen skal ta hensyn til før de setter sin
innstilling.
Innlegget er forkortet av redaksjonen.
Klubbens styre har også mottatt dette tilsvaret fra forfatterne
og uttaler:
"Styret ønsker ikke å gå videre mer med denne saken.
Vi redegjorde grundig i Lundehund-nytt nr. 4-2019 og
mener vi har håndtert saken på best mulig måte utifra våre
forutsetninger, og har tatt den til etterretning."

Det settes sluttstrek for denne saken i Lundehund-nytt.

Jeg kan virkelig anbefale henne, og håper mange tar turen til
Bømlo neste år for å høre henne.
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Lillelunden

Fra Dogs4all 2019
Norsk Vinnerutstilling og Internasjonal utstilling

Av Elin Mariboe

Lillelunden tar i 2020 en litt annen retning. Vi går inn i et hjernetrim-år. Her vil det bli oppgaver
av forskjellig art og vanskelighetsgrad. Det blir ingen innsendingsoppgaver, men for oppgavene
som gir en løsning, vil dere finne løsningen annet sted i bladet .
Kos dere med oppgavene i Lillelunden. Svar på oppgavene finner du nederst på siden.

For norsk lundehund deltok 33 voksne hunder på Dogs4all 15.11.19 på norsk vinnerutstilling, og samme antall
17.11.19 da det var internasjonal utstilling. Noen færre deltakere enn i 2018, da det var 37 og 42 voksne hunder de to
dagene rasen deltok.

Fyll ut kryssordet og finn de nummererte bokstavene. Til sammen blir de et ord. Løsningen finner du et annet
sted i bladet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vanlig etternavn i Norge – sønn av Nils
Jentenavn
Ordne
Strutsefugl
Ikke inn
Firkanter
Røre
Ordne en seng
Datafreak
Forte seg
Forkortelse for grunnstoffet rhenium
Bakke
Fugl som før ble brukt til å frakte brev
Faller ned fra himmelen og gjør jorden hvit
Strutsefugler
Fryse

1.
9.

2.

8.

3./4. 5.

6.

7./8.

4.
1.

10./11.
9.

15.11.2019: BIR og NV-19 Hakon, eier Hilde Berg Altø, BIM
og NV-19 Lyrypa’s Topsy, eier Iren Storli, Dommer Britt
Nyberg, foto Siv Kvarnström.

2.

12./13.
3.

Denne gangen har vi med bilder på vinnerne av hann- og
tispeklassen begge dager. Hakon ble også BIG 4 og 2 beste
norske hund 15. november 2019, og Alfa ble 3 beste norske
hund 17. november 2019. Det ble også bedømt juniorvinnere

14.
7.

15.
6.

Lundehund på raseparadene og klubbens flotte stand

Tegn din egen drage og fargelegg

REBUS

+
+ E+
- fnugg +

Løsning på kryssordgåten er LUNDEHUND, rebus 1: SOL+BÆR+TRE = SOLBÆRTRE, rebus 2: HUND+E+HUS = HUNDEHUS,
rebus 3: SNØFNUGG-FNUGG+MANN
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og veteranvinnere med titler, gitt cert, samt en valp deltok.
Videre så var det denne gang flere oppdretter- og avlsklasser
som deltok begge dager.

5.

16.

Løsning på kryssord i nr. 4/2019 var lundehund.

+

17.11.2019: BIR Alfa, eier Gerd Langenes, BIM Pride Of
Norway’s Blizzard, eier David Møller, handler og oppdretter
Anette Vabø- Andersen, dommer Marie Petersen, foto Kristin
Duvold

November kom med Dogs4all, som så
mange ganger før. Vårt trofaste team,
Geir Morten Jansberg og Roger Gibson
stilte som vanlig opp og satte opp
standen. Det er den samme standen
som ble kåret til beste rasestand i
2018. Også i år var standen vår bra
besøkt, selv om vi ikke var så veldig
begeistret for plasseringa vi fikk. Både
på fredag og lørdag var det raseparade,
og lundehundfolket stilte som vanlig
opp, noen i bunader, andre mindre
festkledt, men alle med godt humør
og flotte hunder å vise frem. Mange
stilte også opp og tok sine økter som
mannskap på standen vår, og det synes

vi er flott. Vi trenger mange folk på
stand når trykket innimellom blir stort.
Det er mange mennesker som besøker
denne store hundebegivenheten, og
etter at lundehunden hadde vært på
TV som Farmenhund, er interessen
for rasen øket mye. Vi hadde besøk av
berømtheten selv i noen timer, og da
var det mange som ville hilse på.
Dette var siste gangen Geir Morten
og Roger påtok seg arbeidet med å
sette opp og organisere standen. Det
er flere grunner til det. For det første
flytter Roger til England i år, og vil ikke
være her i landet neste høst. Dessuten

Fra presentasjon av Norsk lundehund på raseparaden, foto
Geir Morten Jansberg

skal Dogs4all flytte fra Lillestrøm
til Sandefjord i 2021, og da blir det
for langt for Geir Morten å reise fra
Kongvinger til Sandefjord for å sette
opp standen.
Klubben trenger derfor frivillige fra
Vestfold, Buskerud, Telemark som kan
steppe inn og påta seg denne oppgaven
fra høsten av.
Klubben vil takke Geir Morten og
Roger for det viktige arbeidet de har
gjort for klubben ved å ha ansvaret for
standen i disse årene, og ønsker Roger
et godt liv i England.

Norsk Lundehund Klubb sin stand holdt høy kvalitet som alltid,
foto Solveig B. Steinnes
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Nordiska mötet i Stockholm

Lundehunder i Øst- Europa

Text och bild Annika Ågren

Av Christen Lang, foto Václav Prasek

Som dommer får jeg invitasjoner til
å dømme i mange land. I fjor fikk jeg
invitasjon til å dømme ved 2 store
internasjonale utstillinger Prague Expo
Dog 2019 i Praha i Tsjekkia 31.11.og
01.12.19

Norsk Lundehund er jo ikke en rase
man ikke forventer å få dømme så
mange av i utlandet, men på denne
utstillingen stilte hele 14 hunder for
meg på lørdag. Dagen etter var det
ingen utstilt.
Kvaliteten på de utstilte hundene
var meget høy, og min vinner kunne
hevdet seg her i Norge uten problemer.
Hun var svensk oppdrettet mens de
fleste av de andre utstilte hundene var
oppdrettet av Renata Kosinova. Hun
har vært en ildsjel for rasen i Tsjekkia,
og har også har eksportert mange
hunder til Norge.

Fra venstre Frontpage O Ra (BIR) med
Andrea Vickova, C`Cheveyo Lonewolf (BIM)
Renata Kosinova og dommer Christen Lang.

BIR-tispen Frontpage O Ra

Bak fra venstre: Vuokko Rintala og Diddi Svartsjö, Finland, Ingvild Svorkmo Espelien og Merete Evenseth, Norge, Annette Weywadt,
Danmark, Cecilia Obitz, Sverige med Isak. Foran fra venstre: Hans-Åke Sperme, svensk hundedommer med spesiell interesse for
lundehund, Annika Ågren og Carina Jansson, Sverige med Flickra, Lille Wagtskjold, Norge, Susanne Stig Hansen, Danmark.

För femte gången har det varit nordiskt lundehundsmöte en helg i november. En helg fylld av
lundehundsprat över gränserna.
I år hölls mötet i Sverige, närmare bestämt på ett hotell i Upplands Väsby utanför Stockholm.
Flera år har det pratats om att klubbarna
i Norden borde ha ett närmare
samarbete och till slut gjorde Svenska
Lundehundsällskapet slag i saken och
bjöd in till ett helgmöte i Stockholm
2015. Sen dess har det rullat på och
mötesplatsen har alternerat mellan
Sverige, Finland, Danmark och Norge.
Hela lördagen ägnades åt informationsutbyte. Varje klubb berättade om sin
verksamhet – hur många medlemmar
man har, hur många hundar det finns,
antal valpkullar under året, antal födda
valpar med mera. Vi kan konstatera
att medlemsantalet sjunker hos flera
av klubbarna, ett oroväckande tecken.
Men alla länderna erbjuder uppfödarna
valpmedlemskap för sina valpköpare.
Här i Sverige finns drygt 200
lundehundar, Danmark har 69
lundehundar, Norge är störst, förstås,
med 777 lundehundar (varav 45 är
projektvalpar). Finland har aldrig gjort
34
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en inventering och har därför inte exakt
koll på antalet lundehundar, kanske finns
runt hundra.

en lundehundstik (tidigare har det varit
tvärtom) och hoppas att det ska ge bättre
resultat.

Norska klubben berättade om hur
korsningsprojektet fortlöper. Man brottas
fortfarande med ett starkt motstånd
från en grupp inom klubben. Varken i
Sverige, Danmark eller Finland har några
negativa reaktioner kommit fram när det
gäller det norska korsningsprojektet.

Med under lördagen var också domare
Hans-Åke Sperne, expert på norsk
lundehund i Sverige. Själv är han aktiv
inom isländska fårhundklubben och
berättade om deras internationella
samarbete som pågått i många år. Han
ska nästa år presentera norsk lundehund
för sina domarkollegor på den
domarkonferens som ska vara i oktober
i Sverige.

Hittills har 45 projektvalpar fötts, varav
tre numera bor i Sverige.
I buhundskorsningen har nu tredje
generationen fötts och de valparna är till
87,5 procent lundehundar!
Isländsk fårhund har bara hunnit till
andra generationen och vad gäller
norrbottenspets så har man trots flera
försök inte fått till någon valpkull
än. Nu har man fått godkänt att få
använda en norrbottenspetshane och

Lagom till eftermiddagskaffet dök Flickra
upp, hon är tredje generationen av
buhund och lundehund. Hon charmade
samtliga och inte ens domare Sperne
kunde skilja henne från en ”äkta”
lundehund!
Nästa år blir det nordiskt lundehundunionsmöte i Finland.

VÄLKOMNA TILL LUNDEHUNDDAGARNA
I MALMKÖPING, SÖRMLAND,
22 - 23 MAJ 2020
Årets rasspecial och klubbens årsmöte äger rum vid foten av Malmabacken,
granne med Malmköpings camping i Sörmland. Vi kommer att vara i
skidklubbens stuga.
Vi börjar med årsmötet på fredagskvällen kl 18.00. Fika serveras.
På lördagen blir det utställning och lundehundsrace. På kvällen äter vi
gemensam middag. Hundar kan vara med på middagen, men måste vara i bur.
För de som vill och kan gör vi en gemensam promenad på
söndagsförmiddagen.
Anmälan till utställningen och middagen kan göras på www.lundehund.se.
Klubben har reserverat 4 st 2-bäddsstugor och 2 st 2-bäddsrum och ett
4-bäddsrum på vandrarhemmet på campingen. Vill du boka en stuga eller rum
mejla då Carina Jansson på ledamot2@lundehund.se. Senast 31 mars.
Det går inte att boka campingplats för husvagn och husbilar i förväg. Men det
finns mycket gott om platser på campingen och alla platser har el. Gå in på
www.malmkopingscamping.se där finns en karta över anläggningen.

Välkommen till Lundehunddagarna i Malmköping!
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Fra Rogaland

Nytt fra Avdeling Trøndelag
Tekst Hilde B. Altø, foto Hilde B.B Altø og Jan Inge Edvardsen

Tekst og foto Liv Skjervik

alle hadde bidratt
til – svært innholdsrikt lunsj- og
kakebord.

Heisann alle lundehund-venner i Trøndelag
I Rogaland har vi grønn og våt vinter,
men lundehundene kunne sikkert
tenkt seg litt snø under labbene!
Tirsdagene er reservert til treff, året
rundt, og ellers har vi hatt et par
søndagsturer på vår og forsommer
til Egersund, og til Steinkjerringa på
Jæren. Var ikke spesielt bra vær så vi
var ikke så mange deltagere.

I juli hadde vi Ognøytreff hos familien
Ognøy, med grill og kos og mange
hunder. Og så «jubileumstreff» 1999 2019 på Talgje, med som vanlig godt
oppmøte.

som flere av oss skulle deltatt på! Siste
tirsdag før jul hadde vi juleavslutning
med grilling først, og så riskrem og
utlodning, med omkring 20 tobeinte og
like mange firbeinte.

Så kom høsten, og med den en periode
med en skummel hundesyke rundt
om i landet som gjorde at vi avlyste
alle treff en periode. Og dermed ble
også NKK utstillingen på Orre avlyst,

I skrivende stund sitter undertegnede
og beundrer de knapt ukesgamle
valpene til Fanni og Unni, henholdsvis
5 og 4 valper. Det skal bli en livlig
vinter/vår!

☺

Fra Østfold (Viken)

Håper alle sammen hadde en flott juletid sammen med sine firbeinte venner,
og vil samtidig ønske alle sammen et
riktig godt nytt lundehundår.
I skrivende stund er det som en tidlig
vårdag her på Fosen hos meg - hektisk
fuglekvitter, plena er grønn og en kan
nyte en kopp kaffe i solveggen. Hundene har starta med våroppryddinga i
hagen, og de koser seg også i dette merkelige vinterværet vi har.

Alle de 42 frammøtte fikk ei fin
ettermiddagsstund
sammen. De yngste sto også i år for
loddsalget, som
igjen fylte opp store kasseroller med
bretta lapper som
skulle trekkes. Og masse flotte premier
var det som alltid, der alle bidro med en
eller flere premier.
Nissen kom i år også – det var litt vått
til nissefar, så han var sponset av diverse
matkjeder med overtrekk til sine sko.
Ungene fikk hver sine gaver, og også
noen av de voksne fikk – og ei fant raskt
nissefar sitt fang for å fortelle hvor snill
hun hadde vært det siste året, og det
måtte det jo bli en gave av.

Etter turen var det godt å komme inn i
varmen og nyte av bordets goder, som
Lørdag 1. februar 2020 inviterte Storm (Vinternatt

av Revehjerte) til Lundehundtreff i Skjeberg i
Østfold. Treffet ble holdt på Kjerringholmen, en
liten holme i Skjebergkilen. Vi hadde hele holmen
til rådighet helt for seg selv og hundene kunne
løpe fritt rundt.

For å komme oss ut på holmen, måtte vi ta en liten
båttur, noe både hunder og eiere taklet bra. Vel ute
på Kjerringholmen var det tid for lek, prat og kos.
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I alt 10 hunder deltok sammen med sine respektive eiere.
Treffets yngste deltaker var lille Tiril Soleie av Revehjerte på
14 uker, som sjarmerte oss alle i senk. Falinn Av Revehjerte
tok raskt ansvar og sørget for å holde holmen fri for mus.
Vi kan alle skrive under på at dette ble en vellykket
dag, og Storm lover å arrangere flere Lundehundtreff på
Kjerringholmen.

Eller så vil vi prøve å få til noen spontantreff rundt om i Trøndelag, det
vil også bli informert om på FB-side/
gruppe.

2019 bringte inn hele kr 16.569,83 til
oss, og det kommer alle medlemmer i
avdelingen til gode gjennom sponsing
av kurs etc. Tusen hjertelig takk alle
sammen som er med å støtte oss!

Vi slo vel alle rekorder med fjorårets
oppmøte, skikkelig moro å se så mange
nye og gamle ansikter. Det var totalt 42
tobeinte – 29 voksne og 13 barn, samt
21 hunder.
De fleste tok den tradisjonelle turen
med hundene, noen av oss var igjen på
kjøkkenet for å forberede lunsjen, mens
andre koste seg med gløgg og kaffe.

Det er også i år planlagt et treff hos
undertegnede i Vallersund på Fosen, på
Palmesøndag som fjor. Nærmere info
kommer på fb og e-post.

Det som også er veldig gøy for avdeling Trøndelag, er at så mange ønsker å
støtte oss gjennom Grasrotandelen til
Norsk Tipping.

I fjor som tidligere år, så var avdelingens siste arrangement den tradisjonelle julelunsjen på Øye grendahus 1.
desember.

Tekst og foto Irene Zakariassen

Vi ønsker veldig gjerne innspill til aktiviteter gjennom året fra dere alle, da det
hjelper oss med oppfinnsomheten.

I skrivende stund forbereder vi oss
på årsmøte som vil finne sted søndag
den 8. mars, 2020 kl 17.00 på NTNU i
Trondheim. Håper mange blir å se der
også.
Årets program er
under utarbeidelse
og vi har planlagt
kurs i Rallylydighet helga 17.-18.
april på Klett hos
Sportshunder.

Ønsker flere å gjøre det samme, så finner dere oss enklest ved å søke med org.
nr 995 195 852
Ønsker dere alle en fortsatt flott vinter, også er det ikke lenge til vi har vår
også.
Vi håper å se mange av dere på aktiviteter, treff og turer også i 2020.
På vegne av styret
for NLK, avd Trøndelag
Hilde Birgitte Berg Altø

Nærmere info om
kurset etc kommer
på epost/brev og
FB.
Lundehund-nytt nr. 1- 2020
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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 rundt i landet.
Valpeformidler har en viss oversikt over hvor det er ledige valper,
samt at valpeformidler holder en
oversikt/venteliste over de som
ønsker seg lundehundvalp.

Ta gjerne kontakt med klubbens
valpeformidler for mer informasjon:
Alejandra Garcia
Store Landfall Øvre 6b
3025 Drammen
Tel.: 412 67 679
(onsdag og fredag kl 17:00 - 19:00)
e-post: valpeformidler@lundehund.no

To keep the information updated on dogs
alive or passed away, illnesses experienced
and other relevant information regarding
the breed, we strongly recommend all
lundie-owners to report such information
to the database-manager Marc Daverdin,
eMail: database@lundehund.no. The
information will be anonymously used
for research, helping prevent illness in the
breed.

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 internetaddress: 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

Gerd Haugen, tel: 32 79 15 70,
e-post: gerd-haugen@altiboxmail.no

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

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.

Unni Hofstad, tel: 74 39 38 61 / 952 17 957,
e-post: unni@hofstad.cc

Hanna Gautun, tel 911 09 116,
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Send gjerne PM via facebook
Spesielt for giardia:
Gerd Langenes, tel: 909 05 070
e-post: giardia@lundehund.no

Æresmedlemmer

Hilde Birgitte Berg Altø, Vallersundveien 188,
7165 Oksvoll, tel: 995 65 676,
e-post: teamleksalunden@gmail.com

Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem

Jann-Magnar Fiskvik
Gunn Tove Ormset
Claudia Melis
Marc Daverdin

Varamedlemmer

Iren Storli
Siri Monkan
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Avl- og sunnhetsutvalget
e-post: avlogsunnhet@lundehund.no
Christen Lang, leder, tel: 909 81 295,
Hanna Gautun, tel: 911 09 116,
Sigrun Rytter, tel: 974 76 608
Torbjørg Lille Wagtskjold, tel: 909 74 408,
Ingvild Svorkmo Espelien, tel: 901 14 352,
Krysningsgruppa
e-post: krysningsgruppa@lundehund.no
Avls- og sunnhetsutvalget
Valgkomite (oppnevnt av årsmøtet)
e-post: valgkomite@lundehund.no
Rita Hartvigsen Daverdin, tel: 922 36 662
Alejandra Garcia, tel: 413 29 367
Astrid Driva Rødsand, tel: 481 85 004
Varamedlem:
Aud Sommer, tel: 400 48 757
Lundebua
Merete Evenseth
Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdal
Tel: 916 44 269
Bestilling:
http://lundehund.no/index.php/
lundebua eller
e-post: lundebua@lundehund.no. eller
e-post: leder@lundehund.no
Ansvarlig for klubbens kalender
e-post: kalender@lundehund.no

Våre æresmedlemmer er:		
• Margit Lines Våtvik
• Christen Lang
• Roar Torsteinsen
• Anne-Lise Torsteinsen

Ansvarlig for Årets Utstillingshund
e-post: utstillingshund@lundehund.no

Redaksjonen for klubbens hjemmeside
Bestilling av kalender hos Lundebua

Ellen Utsi
Anette Vabø-Andersen
Ansvarlig for Årets Aktivitetshund
e-post: aktivitetshund@lundehund.no
Astrid Driva Rødsand
Ida Skarkerud

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

Styreleder

Valpeformidler
Alejandra Garcia,
tel: 412 67 679 (ons, fre 17-19)
e-post: valpeformidler@lundehund.no

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 i klubben.

NLK avdelinger
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NLK komitéer og utvalg

NLK Database

Revisor
Vararevisor

Mari Østgaard
Trond Åge Seem

Valgkomite

Rita H. Daverdin
Merethe Varslot Boneng

Vara til valgkomite

May Elisabeth Lernæs Selbekk

Arbeidsgruppe bruksegenskaper og atferd
e-post: mentaltest@lundehund.no
Solveig B. Steinnes
*Elin D.W. Johannessen
Sigrun Rytter
Gunn Tove Ormset
___________________________
* Permisjon.

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
Medlemstjenester: 		
e-post: medlem@lundehund.no
Jon Wagtskjold, tel 908 61 265
Klubbens medlemsblad, Lundehund-nytt
e-post: redaksjon@lundehund.no
Elin Mariboe
Dagrunn Mæhlen
Solveig Bjørkenes Steinnes
Jon Wagtskjold
Klubbens hjemmeside,
www.lundehund.no
e-post: hjemmeside@lundehund.no
Ragna Fossen, redaktør
Berit Fanneløb Marthinussen
Trine Thoresen
Astrid Driva Rødsand
Arbeidsgruppa for Lundehund-museet
e-post: museum@lundehund.no
Karen Elise Dahlmo
Rita H. Daverdin
Turid Helfjord

NLK fylkeskontakter *
Finnmark
Janne-Grethe Konst Strøm,
tel: 915 25 944,
e-post: janne-gretheks@hotmail.com
Troms
Nina Schneider, tel: 994 70 766.
e-post: schneidernina77@gmail.com
Nordland, nord
Else-Britt Lian, tel: 408 58 572,
e-post: else_britt_lian@hotmail.com
Nordland, sør
Hilde-Britt Nilsen, tel: 913 95 658,
e-post: hilde.nilsen92@hotmail.com
Trøndelag, nord
Iren Storli, tel: 926 06 467,
e-post: iren.storli@gmail.com
Trøndelag, sør
Hilde Birgitte Berg Altø,
tel: 995 65 676
e-post: teamleksalunden@gmail.com
Møre og Romsdal
Cecilie Standal, tel: 992 70 002,
e-post: cecilie@standal.as
Hordaland og Sogn & Fjordane
Torbjørg Lille Wagtskjold,
tel: 909 74 408
e-post: lille@wagtskjold.net
Rogaland
Liv Skjervik, tel: 958 86 117,
e-post: livskjervik@hotmail.com
Vest- og Aust Agder
Gerd Langenes, tel: 909 05 070,
e-post: gerd.langenes@gmail.com
Buskerud / Vestfold / Telemark
Gerd Haugen, tel: 32 79 15 70,
e-post: gerd-haugen@altiboxmail.no
Hedmark
Geir Morten Jansberg, tel: 476 26 707,
e-post: butikksjef.kongsvinger@fargerike.no
Oppland
Gro W. Viken, tel: 905 85 277,
e-post: groviken@online.no
Oslo og Akershus
Pascale Renée Cyr, Tel: 482 61 431,
e-post: pascale_cyr55@hotmail.com
Østfold
Irene Zakariassen, tel 476 50 745,
e-post: irza@outlook.com
___________________________
* Det arbeides med med ny geografisk
inndeling av fylkeskontaktene fordelt i
tråd den nye fylkesinndelingen i landet.
Abeidet ventes ferdig i løpet av året.
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Returadresse: NLK v/Jon Wagtskjold
Lyshovden 128, 5148 Fyllingsdalen

Nova (Neilam´s Sansa) på Børsholmen i Asker. - Oslo-fjorden får duge som kyst sånn til hverdags :-), skriver Brit Marie Hovland

Før Lundehunddagene:
Lundehundmyldring ved Jektefartsmuseet i Bodø
I forkant av Lundehunddagene på Værøy inviterer Museumsgruppa og
Jektefartsmuseet til et uformelt treff på området ved Jektefartsmuseet
i Bodø. Museet ligger ”vegg i vegg” med Bodøsjøen camping.
Treffet arrangeres 8. juli fra kl. 1100 og utover dagen.
Mer spennende informasjon kommer i neste nummer av Lundehund-nytt og på Jektefartsmuseets facebookside. Har du spørsmål
eller vil være med?
Ta gjerne kontakt på e-post: museum@lundehund.no

