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Redaksjonsarbeidet for denne
utgaven ble avsluttet
25. september 2020

Frist for innsending av stoff til neste
Lundehund-nytt er 1. november 2020

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

Covid-19 - fri høst til alle på 2, ønskes f/LITA
(f. 7/9-18), PAN (B3 f. 31/1-20) og Gro!
Foto: Turid Johansen.

Kennel Lundestugu

Bildet på forsiden er hentet fra
lundehundtreffet i Oslo i september:
mange hunder koste seg og laget typiske
"lundeklynger". Bildet er tatt av Pascal
Renée Cyr.

Gro W. Viken, mob. 905 85 277
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Fra
klubbens
styre
Denne gangen har jeg som
styremedlem fått anledning til
å skrive i årets tredje utgave av
lundehund nytt i 2020. På Facebook
ser jeg at mange av dere har brukt
sommeren til å reise i Lofoten og
det er kjekt at dere fikk oppleve
sommeren i nord, kanskje til og med
på Værøy.
Det er helt klart at vi har opplevd
et spesielt år. For første gang
på lenge har det ikke vært den
årlige samlingen eller utstillingen
som mange av oss gleder seg
til og er vant til å delta på om
sommeren. Det var en svært
vanskelig avgjørelse for Styret, men
samtidig en riktig avgjørelse på det
tidspunktet.
Vår familie tok et valg når koronaen
meldte sin ankomst og vi satset
på å få til ett nytt lundehundkull
denne sommeren. Vi var heldig med
parringen og fikk to valper tidlig i
juni som vi var hjemme med frem
til august. Under kontrollen ved syv
uker påviste en dyktig veterinær en
bilyd på hjertet til den ene valpen.
Erfaring tilsier at små valper kan
vokse dette av seg. Dessverre for
oss, og for den nye familien som
skulle ha lundehund for første gang,
opplevde de å miste tispevalpen
kun få dager etter overlevering.
Selv med begrenset tid hos de
nye eiere hadde den lille valpen
vist frem lundehundens positive
særegenskaper, og de håper nå at
en ny mulighet dukker opp om ikke
lenge.

At man mister valper fra tid
til annen er ikke noe nytt, men
arbeidet som ligger bak hver valp
er ganske omfattende og krevende.
Jeg ønsker derfor å rette en stor
takk til alle dere som har hatt kull
og som bidrar til at rasen er der
i dag. Min opplevelse så langt er
at erfarne oppdrettere bidrar med
sin gode kompetanse og støtter nye
oppdrettere. Fortsett med det.
Det er spennende at Posten og
Norsk Kennel Klub har hatt en
konkurranse der vinnerne kunne få
sin hund på frimerke. Over 
8 000 bidrag kom inn, og juryen har
valgt ut fire vinnere fra dette. Det
er gledelig at juryen har sett hvor
flotte hunder vi har og det er bare å
gratulere Zkipper med flott bilde på
frimerket.
Vi i styret har etter ferien fortsatt
med videomøter på Messenger.
Dette fungerer egentlig godt, og vi
får på denne måten gjennomført
og opprettholdt en kontinuitet på
arbeidet vårt.
Så til alle dere som sitter inne med
en varm kopp kakao denne høsten
og leser lundehund-nytt. Det blir et
begivenhetsrikt program på Bømlo i
2021 som vi alle kan se frem til.
Det gleder vi oss til.
Tor-Arne Helle

Revidering av konkurransen "Årets utstillingshund" angående BIS poeng
Det er noen arrangører av utstillinger, som velger
Der arrangørene har hoppet over gruppefinaler, skal
å hoppe over gruppefinalene og gå rett til BIS
eventuell plassering i BIS finalen (BIS 1-4) telle som
finalene. Selvfølgelig er det ekstra stas for en
om det var en gruppe plassering og dermed gi BIGutstiller å få en BIS tittel og styret har full forståelse poeng.
for at dette er stort, men i konkurransen om å bli
Årets Utstillingshund, så blir dette feil for resten av I utgangspunktet er det såpass vanskelig for vår
konkurrentene i hele landet, som først må gjennom rase å bli BIG 1 i gruppe 5, at dersom man er så
heldig å bli det samt bli plassert i BIS finalen, da har
nåløyet å bli BIG 1.
man virkelig gjort seg fortjent til disse poengene.
De av våre medlemmer som får slike plasseringer
oppnår høyere poeng enn andre som først må vinne Styret tar det som en selvfølge at når eier melder
inn finaleplaseringene til komiteen for Årets
gruppen, (bli BIG 1) før de kan konkurrere om BIS
utstillingshund, så gir man beskjed om det ble
plasseringer. Det medfører at det blir en feil måte å
hoppet over BIG finalene.
vurdere poengene på i konkurransen. Marginene
er små i konkurransen om Årets utstillingshund og
Konkurransen Årets utstillingshund er basert på
kan noen ganger stå om kun 1 poeng.
tillitt, da slike gruppeplasseringer ikke blir notert i
Styret mener at vi må endre dette på følgende måte: Dogweb.
Hundenorge er i endring
NKK har økonomiske utfordringer som følge
av nedstengingen av aktiviteter. NKK har satt i
gang et arbeid med endring av organisasjonen og
hvordan de vil drive arbeidet sitt framover.
Virkemidlene man i første omgang vil sette i
verk er overføring av internasjonale og nordiske
utstillinger fra NKKs administrasjon til klubber,
forbund og regioner. Man skal også utrede
andre oppgaver og og oppgaveområder som kan
overføres. Det er opprettet en arbeidsgruppe

som skal vl gi innspill til hvordan og når slike
tiltak skal overføres til klubber, forbund regioner
og andre aktører. Arbeidsgruppen skal levere
rapport senest 1. oktober. Gruppen består
av medlemmer fra NKKs administrasjon og
fagforeningsrepresentanter.
Lundehund-nytt regner med at resultatet vil
bli gjenstand for drøftinger på kommende
representantskapsmøte hvor også
medlemsklubbene vil kunne gi sine innspill.

Fra redaksjonen
I dette nummeret kan du blant annet
lese om Mari Østgaard som har vært
lundehundeier i hele 52 år, og om
Kennel Paluna som har oppdrettet
50 kull med lundehunder til nå, noe
som har gitt 151 valper! Her finner
du også informasjon om neste års
Lundehunddager på Bømlo, som vi
håper å kunne avvikle. For øvrig er det
mange fine artikler du kan kose deg
med å lese nå som høstmørket sniker
seg innpå oss og gir mer innetid. Hva
er ikke da bedre enn å trekke beina
opp under seg i sofaen sammen med en
firbent venn og lese Lundehund-nytt?
Når 2020 nå går mot høst, kan NKK
melde at de ikke kommer tilbake i
normal drift dette året, og heller ikke
neste år. Coronaepidemien er i ferd
med å endre hundenorge totalt. At
vår hobby skulle bli så hardt råket
var det ingen som kunne forutse, og
det så en stund veldig tragisk ut for

at NKK i det hele tatt skulle overleve.
Takket være gaver og støtte, har de
klart å holde en liten livsspire levende,
men de er langt fra tilbake i normal
drift. Nå må det tenkes nye tanker, og
det blir spennende å se hva som skjer
med NKK og hvordan hundemiljøet
må organisere seg for å fortsette med
utstillinger og lignende.
For mange av oss har alt av utstillinger
og konkurranser blitt lagt på hylla
mesteparten av dette året. Noen av
oss har også fått kjenne på isolasjon.
Da er det godt å ha en glad, logrende
venn ved sin side som ikke skjønner
noe av alt dette og fremdeles gir av
sin kjærlighet til eieren. Heldigvis
har mange rundt omkring i landet
fått til å arrangere treff til tross for
coronarestriksjonene. Flere av disse
treffene kan du lese om i bladet.

og kanskje har du fått tid til å jobbe
ekstra med kloklippingen i denne
tiden? Hvis ikke, så finner dere en fin
artikkel om hvordan dere kan trene
inn kloklipp i dette nummeret. Her er
også en forklaring på lundehundens
varmeforkjærlighet, et fenomen mang
en lundehundeier har bemerket.
Det har kommet inn flere artikler fra
medlemmene som vi har på trykk
denne gang, og vi trenger hele tiden
slike innspill. Om du har en artig,
alvorlig eller normal historie om din
hund, send den inn til oss, så ser vi på
det om det kan bli en artikkel. Vi er
også hele tiden ute etter gode bilder til
å illustrere bladet med. Send inn i fullt
format til redaksjon@lundehund.no.
Med dette ønsker vi dere en god høst
og god lesing.

Vi vet at mange sliter med kloklipp,
Lundehund-nytt nr. 3- 2020
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Lundehunder født, og hvor de dro
Fra Avl- og sunnhetsutvalget v/Torbjørg Lille Wagtskjold

31.01.2020 ble det født 2 valper hos Ingvild Svorkmo Espelien, Trondheim
Kullnr.
Far

Stein Lunde's Mikkel - LOLM/172/15

Han er far til 7 valper

Mor
Varga B2 av Vinterskogen - NO39406/17(x2)
Pan av Vinterskogen B3

Hun er mor til 2valper
2216 Roverud

Jæger av Vinterskogen B3

5243 Fana

28.02.2020 ble det født 3 valper hos Alejandra Garcia, Drammen
Kullnr. 201881
Far
Mor

Bronn Av Revehjerte - NO45849/15
Ljomalinn av Revehjerte - NO37890/17

Han er far til 19 valper
Hun er mor til 3 valper

Ygritte av Revehjerte - NO36026/20
Nymeria av Revehjerte - NO36027/20

3025 Drammen
3055 Krokstadelva

Yoren av Revehjerte - NO36028/20

3788 Stabbestad

04.03.2020 ble det født 2 valper hos Tove Helen Bastesen, Sandnessjøen
Kullnr. 202970
Far
Skye - NO34750/14

Han er far til 6 valper

Mor
Linesviken's Luna - NO32884/16
Cita av LIMHAUGENS SKYE - NO40655/20
Caisa av LIMHAUGENS SKYE - NO40656/20

Hun er mor til 9 valper
8803 Sandnessjøen
8800 Sandnessjøen

08.04.2020 ble det født 4 valper hos Inger Marie Storli, Steinkjær
Kullnr. 202667
Far
Løvheims Dag - NO44547/14
Mor
Linesviken's Trymi Io-Freyjadotter - NO32891/16

Han er far til 10 valper
Hun er mor til 11 valper

Lyrypa's ULVAR BENJI - NO39244/20
Lyrypa's ULRIKK - NO39245/20
Lyrypa's ULLA - NO39246/20
Lyrypa's UNNA - NO39247/20

7655 Verdal
0678 Oslo
3678 Notodden
8665 Mosjøen

09.03.2020 ble det født 4 valper hos Unni Storli, Rennebu
Kullnr. 202277
Far
Linesviken's Musken - NO58845/17
Mor
Lyrypa's Maja - NO43666/14
Lyrypa's Karima - NO37610/20
Lyrypa's Korona - NO37611/20
Lyrypa's Kai - NO37612/20
Lyrypa's Kim - NO37613/20

Han er far til 8 valper
Hun er mor til 10 valper
1339 Vøyenenga
0454 Oslo
0763 Oslo
7391 Rennebu

11.04.2020 ble det født 4 valper hos Merethe V. Boneng, Levanger
Kullnr. 203178
Far
Linesviken's Wiljar - NO51980/14
Mor
Lundefoxen's Izzy Drottendatter - NO40468/18
Heierås Øzack - NO41537/20
Heierås Øksi - NO41538/20
Heierås Ønska - NO41539/20
Heierås Ørna - NO41540/20
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18.04.2020 ble det født 4 valper hos Ellen Utsi, Disenå
Kullnr. 203332
Far
Mjøskastellets Eine - NO37112/18
Mor
Toot's Æ Vil Bare Dans - NO32555/18
Toot's Åkkey - NO42128/20 - H
Toot's Årglduel - NO42129/20 - H
Toot's Å, Så Deilig Det Skal Bli - NO42130/20 H
20.04.2020 ble det født 5 valper hos Gerd Langenes, Søgne
Kullnr. 203894
Far
AskSagason - NO30669/17
Mor
Alfa - NO43515/15
Langenesjenta's Flo Piadatter - NO44078/20
Langenesjenta's Fjære Piadatter - NO44079/20
Langenesjenta's Fri Piadatter - NO44080/20
Langenesjenta's Fjell Piasønn - NO44081/20
Langenesjenta's Foss Piasønn - NO44082/20
24.04.2020 ble det født 2 valper hos Oddrun Knardal Lund, Gjøvik
Kullnr. 204155
Far
Mjøskastellets Emrik - NO37114/18
Mor
Tira - NO30494/15
Frigg - NO45101/20
Frid - NO45102/20

Han er far til 10 valper
Hun er mor til 11 valper
60233 Norrkøping, Sverige
8412 Vestbygd
4640 Søgne
8206 Fauske
7506 Stjørdal

05.06.2020 ble det født 2 valper hos Ingvild Nesset, Vinstra
Kullnr. 204902
Far
Mjøskastellets Emrik - NO37114/18
Mor
Lyrypa's Wanja - NO34699/18

Han er far til 4 valper
Hun er mor til 2 valper
7066 Trondheim
1384 Asker

Todd Lillebjørn - NO47725/20
Yoshi Storebjørn - NO47726/20
15.06.2020 ble det født 2 valper hos Finn Lund, Drangedal
Kullnr. 205556
Far
Løvheims Skjold - NO43829/11
Mor
Urdfjells Barlind - NO32381/18

Han er far til 11 valper
Hun er mor til 2 valper
3022 Drammen
3440 Røyken

Urdfjells Eina - NO50379/20
Urdfjells Espa - NO50380/20
25.06.2020 ble det født 2 valper hos Hanne Brynhildsvold, Kongsberg

Han er far til 2 valper
Hun er mor til 3 valper
3614 Kongsberg
7900 Rørvik

29.04. ble det født 2 valper hos May Elisabeth Lernes Selbekk, Fannrem
Kullnr. 203493
Far
Bratsbergåsen's Ingolf - NO45858/14
Han er far til 5 valper
Mor
Lundefoxen's Happy Lernæs - NO37763/17
Hun er mor til 2 valper
Lundefoxen's Karma - NO42749/20 T
7320 Fannrem
Lundefoxen's King - NO42750/20 H

Han er far til 10 valper
Hun er mor til 4 valper
7670 Inderøy
4365 Nærbø
93252 Bureå, Sverige
7300 Orkanger

Han er far til 11 valper
Hun er mor til 3 valper
2847 Kolbu
2318 Hamar
1482 Nittedal

02.06.2020 ble det født 1 valp hos Wenche og Tor-Arne Helle, Dalekvam
Kullnr. 204572
Far
DYKEBO's Røkstolar Jolne - NO57458/13
Han er far til 1 valp
Mor
Catrol's Aria - NO53123/16
Hun er mor til 3 valper
Charlie av Uttakleiv - NO46488/20
9019 Tromsø

Kullnr. 204760
Far
Lyrypa's Ælsklingen Birk - NO33797/17
Mor
Lundeheim's Edda Åsnedotter - NO41577/17
Staffville's Bertinius - NO47183/20
Staffville's Baldrian - NO47184/20

Han er far til 3 valper
Hun er mor til 3 valper
0673 Oslo
0488 Oslo

Importerte hunder:
Into The Wild Beautiful Lundi - SE11345/2020

2412 Sørskogbygda

Lundetuvans Grim Ullvier - SE34622/2020

5097 Bergen

7052 Trondheim

03.05.2020 ble det født 1 valp hos Aud Else Sletteland, Sandsli
Kullnr. 203807
Far
Ir Ildjarn - NO59239/17
Mor
Frida - NO47049/16
Aron Rockling - NO43814/20

Han er far til 1 valp
Hun er mor til 2 valper
6814 Førde

01.06.2020 ble det født 3 valper hos Lene Birgit Berg, Kapp
Kullnr. 204646
Far
Toot's Æ E Din - NO32557/18
Mor
Lundesommer Alma - NO54512/16
Lillitas Birk - NO46788/20
Lillitas Bottolv - NO46789/20
Lillitas Bertram - NO46790/20

Han er far til 7 valper
Hun er mor til 6 valper
3076 Sande I Vestfold
2385 Brumunddal
9102 Kvaløysletta

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

Lundehunddagene 2021

Utfordringer for Valpeformidlingen
Av Alejandra Garcia og Gerd Haugen

Norsk Lundehund Klubb har siden
oppstarten i 1962 hatt en form for
valpeformidling. De første mange
årene ble den ivaretatt av Sofie
Schønheyder, og oversikten over
kullene fikk plass i en liten svart
notisbok og interesserte kjøpere
som oftest på diverse lapper på
skrivebordet.

Valpeformidling i klubbens regi er
ingen plikt for oppdrettere, men
er tenkt som en hjelp til å finne
gode kjøpere til et valpekull, og
for klubbens del en mulighet til å
fordele de aktuelle valpene slik at de
passer inn i avlen, på det stedet der
de skal leve livet sitt. Til hjelp i dette
arbeidet har vi klubbens database.

Men tiden og rasen har endret
seg. De siste halvannet året har
vi vært to som har delt på jobben
som valpeformidler og til hjelp
har vi et elektronisk skjema som
potentielle kjøpere fyller ut for å
komme med på ventelisten, som
pr. i dag rommer nærmere 400
navn og adresser. Kullene vi skal
formidle må oppdrettere selv sende
inn opplysninger på, da med navn
og reg.nr på foreldre, fødselsdato på
valpene og kjønn og antall valper til
formidling.

Dette høres kanskje enkelt ut,
og burde være det, men det
skal ikke underslås at for både
valpeformidlere og oppdrettere
kan det by på utfordringer. Siden
vi har så få valper å formidle,
det fødes i underkant av 100 i
året, og mange selges utenom
formidlingen, og ventelisten er
lang, så blir mange stående lenge
på listen. Det medfører, naturlig
nok, at en del faller fra underveis av
forskjellige grunner. Og dessverre
glemmer de fleste at de bør si fra
til formidlingen at de skal strykes

fra listen. Dermed kan vi gi ut
kontaktopplysninger til kjøpere
som ikke lenger er aktuelle, og
oppdrettere jobber forgjeves i
forsøk på å kontakte disse. Det er
tidkrevende, og tidsspille, men
vanskelig å unngå. Vi ber om
tålmodighet med dette.
Til alle som står på venteliste vil vi
bare si, ha tålmodighet. Før eller
siden kommer turen til deg, og
ventetiden skal du bruke til å lese
Lundehundboken, gjøre deg kjent
med rasen på alle måter, og gjerne
ta kontakt med lundehundmiljøet
som er veldig inkluderende. Vi i
valpeformidlingen svarer gjerne på
spørsmål om rasen, men har ingen
mulighet til å spå om hvor lenge du
må vente før du får tilbud om valp.

På Bømlo er vi
nå i gang med
å planlegge for
Lundehunddagene
2021, og håper at
smittesituasjonen
vil tillate oss å
gjennomføre.

Velkommen til Lundehunddagene 2021
8.-11. juli på Bømlo
Ånavatnet på Goddo, Bømlo, foto Toralv Brekke @

Bømlo er et øyrike av over 1000 øyer, og
det bor folk og er etablert industri her i
alle kriker og kroker av øyene. De største øyene er dekket av asfalt og veier, og
når du er midt i øyriket merker du ikke
mye til at du er på en øy.
Men alle øyene gir oss en liten utfordring med transport, da noe som
er kort i luftlinje, tar 5-20 minutter å
bevege seg til med bil fordi vi må kjøre
rundt vannet. Derfor vil vi også måtte
holde programmet vårt på flere steder
på øya fordi det kreves litt forskjellig
ramme rundt deler av programmet.

Vi planlegger dagene over
fire dager:
• Torsdag 8. juli vil vi ha fokus på
det sosiale og faglige, med blant
annet foredrag med Eva Bodfãldt.
Vi begynner også mentaltesting
på torsdag, og dette vil fortsette
på fredag.
• Fredag 9. juli blir det foruten
mentaltesting også visning av
prosjekthundene, samt at vi
avholder årsmøtet på kvelden.
• Lørdag 10. juli går utstillingen av
stabelen. Dommer Anne L. Buvik
er klar. Så blir det festmiddag.
Løvheims Eine, foto Gerd Haugen
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• Søndag 11. juli avslutter vi med
foredrag og medlemsmøte slik
planene er nå.

Hvor vi skal være til en hver tid og
hvordan vi løser logistikken, kommer vi
tilbake til senere.
Bømlo innbyr ellers til både gullgraving på Lykling, vikingehistorie i
Moster amfi, nytt bibliotek i kulturhuset
i 2020, UFO-ringen på Espevær og ny
bobilparkering midt i sentrum av Svortland anno 2020. Her er to handlesentre,
og dagligvarebutikker i hvert lille tettsted. Og har du lyst på en topptur, er
det mulig å gå til fjelltoppen Siggjo 474
moh, som er Bømlos høyeste punkt.
Vi satser på en litt mindre topptur

under Lundehunddagene med tur til
Mælandssåto. Herfra kan du se utover
det meste av Bømlo, og toppen er ikke
høyere enn at de fleste kommer seg lett
opp dit på skogsbilvei.
Vi håper at mange har lyst til å ta
turen til Bømlo neste år, og at vi kan
gjennomføre arrangementet på en trygg
og sikker måte.
Mer informasjon i kommende utgaver
av Lundehund-nytt.

Hvordan kommer du til Bømlo og hvor kan du overnatte?
• Fra Nord: Følg E39 sørover fra
Bergen og ta av mot Bømlo rett før
Bømlotunnelen.
• Fra Sør: Følg E39 nordover fra
Stavanger og ta av mot Bømlo rett
etter Bømlotunnelen.
• Fra Øst: Enten via RV7 til Bergen
og sørover eller via E134 til den
treffer E39, og nordover.
Overnattingssteder:

• Kulleseidkanalen gjestehavn – telt,
bobil og båt tlf. 909 55 168 https://
www.kulleseidkanalen-gjestehamn.no/
• Aasheim rorbuer tlf. 918 87 028
http://www.aasheim-rorbuer.no/
en/

•

Bømlo hotell tlf. 53 42 93 53
https://bomlo-hotell.no/
• AirBnb Bømlo
• Visit Sunnhordaland
https://www.visitsunnhordland.
no/overnatting/hytter-and-feriehus

Lokal arrangements
komité:
•
•
•
•
•
•

Leder Elin Mariboe, tlf. 90591433
Anders Ekse
Rune Sætre Aga
Belinda Almås
Silje Njaastad Mjelde
Theodor Hovde
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Siden prosjektet startet opp i 2014 er det gjort fire krysninger med henholdsvis to buhunder og to islandske
fårehunder. Etterkommerne etter disse fire krysningene
har så blitt paret med renrasede lundehunder.

Generasjon
1. generasjon (F1)
2. generasjon (F2)
3. generasjon (F3)

Antall prosjekthunder pr krysningsrase og generasjon
er gitt i tabellen nedenfor.

Etter krysning med buhund
8 (2 hanner og 6 tisper)
27 (14 hanner og 13 tisper)
7 (5 hanner og 2 tisper)

Fertilitet
Av de 26 hannhundene vi har i
prosjektet i dag er én kryptorkid,
dvs at en testikkel ikke har kommet ned på rett plass. Dette utgjør
4 % av hannhundene.

Lundesommer Loppa I2, foto Sten-Inge Hübinette

Hundetellingen 2020 - Krysningsprosjektet
Tekst av Hanna Gautun og Lille Wagtskjold

For første gang ble også
prosjekthundene bedt om å
delta i hundetellingen. Disse
fikk de samme spørsmålene
som de renrasede hundene,
men besvarelsene ble
behandlet for seg. Dette er
noe vi ser for oss å fortsette
med i fremtiden.

I skrivende stund har vi til sammen
50 prosjekthunder, 26 hanner og
24 tisper. Av disse ble 42 stykker
invitert til å delta i tellingen.
Fem av hundene ble født etter
tellingen og tre er bosatt i Sverige.
Disse hundene ble ikke med i
tellingen denne gangen. Vi fikk inn
besvarelser for alle som ble spurt. I
og med at antallet er såpass lite, er

fremdeles statistikken svært usikker.
Fordelingen av samtlige prosjekthunder aldersmessig er vist til i
figuren under. Figuren inkluderer
fem hunder født etter tellingen og
tre bosatt i Sverige.
Som dere ser, er prosjekthundene
fremdeles relativt unge.

Det er kun tilgang til å pare prosjekthundene etter godkjenning fra
NKK. For det første må de bestå
en rekke helsesjekker og være
mentalt egnet. Når en hund er
utvalgt og godkjent for avl i en gitt
kombinasjon skal de imidlertid
forsøkes paret. Dette er noe eierne

har forpliktet seg til. På grunn av
de strenge kriteriene, er det ikke
alle prosjekthunder som vil være
aktuelle for avl.
Tolv prosjekthunder har hittil blitt
forsøkt brukt i avl. Av disse har ti
fått valper. En tispe har vært vanskelig å få paret og en hannhund
har ikke fått valper etter paring av
en lundehundtispe.

Etter krysning med islandsk fårehund
4 (3 hanner og 1 tispe)
4 (2 hanner og 2 tisper)
0

FAKTA OM
KRYSNINGSPROSJEKTET
Formål

Øke den genetiske variasjonen
for dermed å bedre fertiliteten og
redusere forekomsten av mage-/
tarmlidelser i rasen.

Metode

Øke genetisk variasjon ved å
krysse lundehund med tre raser:
norsk buhund, norrbottenspets og
islandsk fårehund.
• Alle hunder og kombinasjoner må
godkjennes av NKK før paring.
• Prosjektvalper vil bli registrert i
et X-register hos NKK og forvaltet
som en egen sidepopulasjon.
• Valpene i X-registeret vurderes
nøye mht eksteriør, helse og
gemytt.
• Utvalgte individer fra X-registeret
krysses med individer fra den
ordinære lundehundstammen
og danner nye generasjoner i
X-registeret. Krysningsindividene
beholdes i X -registeret.
• Innkrysning av utvalgte X-registrerte hunder til den ordinære
lundehundstammen (stamboka)
kan finne sted når vurdering av
eksteriør og temperament samt
undersøkelse av helse viser at
målet med krysningsprosjektet er
oppnådd og resultatet er godkjent
av NLK og NKK.

Tidsramme

Prosjektet vil ta mange år (og flere
generasjoner) før vi er rede til å
anbefale innkrysning i lundehundstammen igjen.

Info

• Bakgrunn for prosjektet finnes i
RAS for lundehund. Dokumentet
kan lastes ned fra www.lundehund.no. Papirutgave kan bestilles
fra Lundehundklubbens postadresse.
• Kortfattet, aktuell informasjon finner du på www.lundehund.no og
klubbens offisielle Facebook-side.
• Utvidet informasjon om bakgrunn,
utvikling og vurderinger vil du
finne i hvert nummer av Lundehund-nytt.

Kontakt

Bruk gjerne e-postadressen
krysningsgruppa@lundehund.no
for alle typer spørsmål, kommentarer og innspill om prosjektet og
gjennomføringen av det.

Adferd
Lydfølsomhet: For seks av 42
hundene ble det rapport at de
var engstelige for torden og høye
smell, hvorav en sies å være ganske
plaget. Dette utgjør til sammen
14 %. To hunder ble rapportert

å være reserverte/engstelige for
fremmede mennesker. Utover dette ble det ikke meldt om adferdsproblemer.

Antall hunder
Lydfølsomhet (raketter, torden og lignende)

6

Reservert for fremmede

2

Redd for fremmede mennesker i den grad at eier
opplever det som et problem

1

Andre mentalproblemer

0

Sykdom/Helse
Det ble ikke rapportert om noen
tilfeller av IL eller noe som ligner
for prosjekthundene. En hund har
imidlertid gastroenteritt og en
korsbåndsskade og en annen hund
har hatt en urinveisinfeksjon.

10

Lundehund-nytt nr. 3 - 2020

En mer utførlig artikkel om
helseundersøkelser gjort på
prosjekthundene så langt vil bli
publisert i Lundehund-Nytt i løpet
av vinteren.
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Kennelnavn blant eiere av Norsk lundehund, del 4

Hvorfor ble det dette navnet?
Tekst: Dagrunn Mæhlen, foto respektive kenneler

Blant eiere av lundehund
og oppdrettere med
valpekull, så vil man gjerne
ha et kennelnavn som også
følger valpene fra kennelen
til nye eiere.
Oversikt over kenneleiere
og oppdrettere, både
norske og utenlandske,
finnes på NLKs hjemmeside.
Oversikt finnes også på
Lundehunddatabasen.
Noen er kanskje heller ikke
registrert på hjemmesida.
Flere har valgt oppdretterrollen også uten å ha
kennelnavn, og noen
ganger blir det ikke søkt før
etter første kull.

Kennel Pride Of Norway – eier Anette Vabø - www.prideofnorway.net

I denne fjerde artikkel om tema
kennelnavn er det satt fokus på
fire kenneler av nyere dato som
har hjemmeside i forhold til sitt
lundehundoppdrett.
Det er få som har oppdatert
hjemmeside i dag, og det er
hovedsaklig pga facebook sitt
inntog. I dag er det mange som
foretrekker egen blogg og /eller
side på facebook og har der
informasjon om sin hund/hunder
og kennel. Presentasjonen
denne gang er med de som har
hjemmeside, og ble denne gang
fire fra forskjellige steder i landet.

Kennel Bandwagon fra
Vestlandet der de har hatt
rasen beagle tidligere, og nå
tre lundehunder, og til nå ett
oppdrettet kull.
Kennel Pride Of Norway fra
Sørlandet, med tre lundehunder
samt en dvergpinscher, og har
oppdrettet fire kull til nå.
Kennel Revehjerte fra Østlandet
har fire lundehunder, samt andre
dyr i husstanden i dag, og har
oppdrettet ni kull valpa.
Kennel Vollakloa fra Trøndelag
med to lundehundjenter i dag, og
det femte kullet kom i høst.

Jeg er vokst opp i en oppdretter
familie. Min mor, bror og tante har
alle kennelnavn og driver oppdrett.
Familien min med mann og barn er
hjemmehørende i Tvedestrand.
I 2014 følte jeg at jeg hadde den rette
basen av hunder for å kunne starte
mitt eget avlsarbeid og det førte til det
at første kullet med dvergpinschere
ble født. Det har så langt blitt 8 kull av
den rasen.
Selve kennelnavnet var det en god
venninne som foreslo for meg. Det
var ikke lett å finne noe unikt, så vi
"rappet" det fra en verdenskjent russisk
Dobermann oppdretter, - Pride Of
Russia. Det føltes ikke helt riktig i
starten, og var liksom ikke helt mitt.
Kennelnavnet ble godkjent i 2014,
og familien vår er hjemmehørende i
Tvedestrand.

Det snudde fort. I 2017 fikk jeg
fantastiske Hedda. På vår første
utstilling ble hun Norsk Champion og
samme år Dansk Champion og Norsk
Vinner. For en start! Kennelnavnet
ble plutselig helt riktig. Det var
Lundehund jeg skulle ha!
Heddas første kull, 2 valper, kom i
2017. Vi beholdt Raija som er Norsk
Champion. Kull nummer to kom i
2018, 5 valper. Tindra ble her. Hun
er Norsk og Nordisk juniorvinner
og Norsk Champion. Tindra ble
BEST IN SHOW i sommer! Jeg
var allerede forelsket i rasen. Jeg
merket den enorme gleden av
å avle for å bevare noe unikt. I
fremtiden vil hovedfokuset ligge hos
Lundehundene. I 2019 ble Hedda sitt
siste kull født, 4 valper. Vi beholdt
Vilja.

16.01.2020 er en merkedag for oss.
Raija ga oss vårt første Lundehundkull
etter egen oppdrettet tispe. 4 valper ble
født og lykkefølelse boblet. Vi beholdt
Lina, verdens deiligste valp. Hun ble
BEST IN SHOW valp i sommer!
Målet er å avle friske, rasetypiske
valper som kan bidra til å bevare
denne unike rasen og at våre
valpekjøpere skal få ha hundene sine
i mange gode år. Jeg fremmer alltid
rasen og ELSKER å dele av alt det
fantastiske denne rasen er. Vi har
3 lundehunder og 1 dvergpinscher
hjemme. Så langt 15 lundevalper,
fordelt på 4 kull. Vi håper på 2 kull i
vinter.
Jeg må innrømme at denna
pinscherdama har gått på en smell og
forelsket seg i en annen rase. Men det
måtte jo bare skje, Lundehunden ER
virkelig noe helt spesielt.

Kennel Bandwagon - eier Lille Wagtskjold - www.kennelbandwagon.no
Jon og jeg har alltid reist mye i inn og
utland med hundene våre. De har alle
vært reisevante i bobil og campingvogn
i hele Skandinavia og Nord-Tyskland.
Og de stortrives tydeligvis med dette
livet, dels på ferieturer, og dels for å
delta på ulike hundearrangementer
som klubbtreff, utstillinger og
blodsporprøver.
Da beagletispene Juno og Lucy begynte
å dra på årene utvidet vi beagleflokken
vår i 2004 med hannhunden
Champhurst Jump On The Bandwagon,
til daglig kalt Gunvald. På den tiden
hadde vi campingvogn, som ble
brukt da vi hentet valpen i Sverige.
Campingvognens assosiasjoner til
gamle dagers bandwagons på prærien
dukket opp, og sammen med deler av
kennelnavnet hans ga dette inspirasjon
til kennelnavnet «Bandwagon», som ble
godkjent i 2005.
Vi overtok etterhvert en beagletispe,
Kira, som hadde HD C, og var derfor
ikke aktuell for verken jakt eller avl,
og alternativet var ikke aktuelt, så hun
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fikk flytte til oss. Tanken var å beholde
en tispevalp etter Gunvald når tiden
var inne, men slik ble det dessverre
ikke, og kennelnavnet kom ikke i bruk
for beaglens vedkommende slik jeg
hadde håpet. Imidlertid skaffet jeg meg
domenenavnet «kennelbandwagon.no»,
og gikk i gang med å bygge hjemmeside.
Jeg liker å jobbe med bilder, grafikk og
lay-out, og hadde tid til å jobbe med
hjemmesiden, som er helt hjemmelaget.
Jeg var aktiv på hundefronten og hadde
mye å skrive om.
Jeg var bestemt på at når det ble tid for
ny valp skulle det bli lundehund, for jeg
ønsket å bidra til avl på denne skatten
vår. Våren 2013 kom så Værøy-Daga Av
Vollakloa hjem til oss, og i januar 2016
kom Ask etter. Begge to fra Trøndelag,
Daga fra Dagrunn Mæhlen og Ask fra
Hanna Gautun.
Da Ask og Daga fikk et kull i mars 2017
kom endelig kennelnavnet til sin rett,
og det første bandwagonkullet var født!
Det ble to tisper og tre hanner, men
den siste hannvalpen klarte seg ikke. Vi

beholdt selvsagt en tispe fra dette kullet,
Bandwagon’s Anya Dagadatter, og
håper at det snart skal bli etterkommere
etter både henne og kullsøsteren i
nord! Begge tispene har blitt norsk
utstillingschampion, mens broderen
så langt har et res.cert. Til gjengjeld
har han allerede fått både barn og
barnebarn.
Lundehundene, i likhet med beaglene
i sin tid, passer veldig godt inn i vår
Bandwagon-tilværelse!

Kennel Revehjerte - eier Alejandra Garcia - www.revehjerte.com
I 2012 hentet jeg min første Lundehund
fra kennel Løvheim eid av Gerd Haugen.
Jeg ble en stolt eiere av Løvheims Trud til
daglig Luna. Litt over ett år senere fikk
jeg Løvheims Ratatosk, til daglig Misa
født i 2010.
Så kom tiden hvor jeg var veldig klar
for avl. I 2013 fikk jeg kennelnavnet
godkjent. Jeg hadde bestemt meg for at
det ikke skulle inneholde ordet Lunde da
mange hadde dette fra før, og også med
tanke på en rase til i fremtiden. Men ett
norsk navn måtte det nesten bli. Enn
så lenge har en lundehund til opptatt
plassen for en evt. annen rase og akkurat
nå føles det til å bli slik ut i all fremtid.
Jeg har fra barndommen vært veldig glad
i i filmene basert på bøkene av Astrid
Lindgren og Brødrene løvehjerte er ett
av dem. Rev har jeg alltid vært veldig
fasinert av. Så i kombinasjon av eventyr
og dyreriket ble det navnet Revehjerte.
Så synes jeg også det passet hundene.

I 2015 kom Misas første kull på 1 tispe,
og Falinn ble værende i kennelen.
Samme året fikk Luna på et kull på 4
hannvalper. Vi har hittil hatt 24 valper
fordelt på 9 kull, og nå har jeg begynt
å miste oversikten over bursdager på
avkommene.
Sommer 2019 flyttet Bronn Av
Revehjerte tilbake til kennelen.
Forventningene om valper etter han
og Ljomalinn var store. På selveste
bursdagen min i 2020 fikk jeg verdens
beste gave. Da kom det etterlengtede
kullet fra Ljomalinn og Bronn bestående
av 1 hann og 2 tisper. Det lå i planene
hele tiden at jeg skulle beholde en
tispe fra denne kombinasjonen som
da stammer fra begge mine to første
hunder. Valget var ikke så enkelt men
Ygritte var den som ble igjen hos oss. Blir
veldig spennende å se hva hun bringer til
kennelen i fremtiden .
Jeg har nå to veteraner som jeg ønsker

skal ha en rolig pensjonisttilværelse uten
for mye stress og styr. Når de blir enda
eldre så blir det en periode med kanskje
litt mindre avl.
I fritiden jobber vi en del med nosework
og noe agility. Det er kun Luna som
virkelig har likt å drive med agility, og
dermed har hun vært heldig og hatt
matmor for selv i denne aktiviteten.
Falinn er i klasse 3 på nosework mens
Luna og Misa i klasse 1 da pandemien
satte en demper på treningsesongen og
prøvene ble utsatt.
Kennelen består nå av Løvheims
Ratatosk 10 år, Løvheims Trud 8 år,
Falinn Av Revehjerte 5 år, Ygritte Av
Revehjerte 6 mnd.
Ljomalinn Av Revehjerte 3 år og Bronn
Av Revehjerte 5 år bor hos min mor og er
stadig hos oss på besøk. I tillegg så har vi
en katt på 18 år og 2 Conurer, så mangel
på livlige dager i kennelen har vi ikke.
Lundehund-nytt nr. 3- 2020
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52 år som lundehundeier
Mari Østgaard intervjuet av Dagrunn Mæhlen.
Foto av Mari Østgaard.

Kennel Vollakloa- eier Dagrunn Mæhlen - www.123hjemmeside.no/vollakloa
Kennelnavnet Vollakloa er satt
sammen av boligfeltet jeg bor,
Vollahaugen samt kloa som viser til
labbene/ tær og med a-ending som vi
trønderne bruker. Kennelnavnet ble
godkjent i 2007.
På første kull, A-kullet på fire født
i 2006, hadde jeg ikke søkt om
kennelnavn, og fikk da sitt «etternavn»
etter far til kullet med Skaldsdottir
og Skaldsson. Til neste kull, med mor
Frontpage Arna Atladottir ble B-kullet
med Beyla Arnadottir Av Vollakloa
født i 2009 og kennelnavnet brukt for
første gang. Mitt lille kjøkkenoppdrett
har til nå fortsatt med Værøy-D kullet i
2012, E- kullet i 2018 og F-kullet i 2020.
Første lundehund i huset Frøy Av
Vinterskogen født i 2002 er stamtispe
med kun et kull på 4 som så har ført
til i skrivende stund 296 etterkommere

som en er kjent med i dag. Ho ligger
bak de lundehunder man hadde og
har i huset i dag. Arna har også 57
etterkommere.

kjøkkenoppdrettet har vært riktig, der
nye eiere videre har fulgt opp med sine
hanner og tisper, og ført til nye kull
valpa og resultater i avlsarbeidet.

Med få tisper og kull gjennom årene,
er det flott at det er blitt faktisk veldig
mange etterkommere. Må nevne
særskilt i koronaåret 2020 fra jan –
t.o.m. mai mnd er det blitt 5 kull med
forskjellige kombinasjoner i landet
med 16 valpa der Arna er oldemor eller
tippoldemor, og ho Frøy ligger bak som
vår første lundehund.

Viktig for oss er tura i marka, fjellet og
på høtta, og vi bor landlig til med disse
mulighetene. Det ble ettersøk og jakt
med Arna. Ho var andre lundehund i
Norge som ble godkjent ettersøkshund
på hjortedyr, og var på jakt hver høst til
ho gikk bort etter et hjerneslag 11,5 år.

I skrivende stund ventes flere kull
i høst, som jeg kjenner til, og som
også blir etterkommere etter Arna og
stamtispa Frøy. Utrolig egentlig, men
med få kull selv synes jeg det er stas at
mine hunder ligger bak de som allerede
har kommet og de kan komme til
verden utover høsten. Det forteller at

Flere år gjorde Arna og Beyla det veldig
godt på utstillinger, og de har vunnet
spesialen tre ganger og Arna Best in
Show. Lisjtupp Fenja Drottensdottir
har fått prøve seg på aktiviteten
rallylydighet i klasse 1.
I huset i dag bor nå Beyla på 11 år og
Fenja på 4 år.

Mange kennelnavn og oppdrett
Jeg har prøvd å nevne og fortelle om så mange som
mulig av kennelnavn i løpet av de fire artiklene jeg
har vært artikkelskriver for, eldre og nye, og viser til;
• Del 1 Lundehund-nytt nr 1-2019
- Sammenhenger knyttet til kennelnavnet
• Del 2 Lundehund-nytt nr 4-2019
- Kennelnavn i mange år
• Del 3 Lundehund-nytt nr 2-2020
- Nyere kennelnavn
• Del 4 Lundehund-nytt nr 3-2020
- Kennelnavn og hjemmesider

Ved en liten telling av meg som artikkelskriver så er
ca. 100 forskjellige norske kennelnavn nevnt i disse
kennelartiklene, og noen veldig få fra andre land i
del 1.
Det er en stor og allsidig gruppe eiere som har vært
og er oppdrettere med avl og oppdrett av den flotte
rasen vår gjennom mange mange år ... og også
fortsatt ...
Dette er siste artikkel fra artikkelskriver "Hvorfor
ble det dette navnet?"

Mari Østgaard har vært
eier av lundehund i mange
år, og har i familiens eie
hatt hund i så mye som 52
år og fortsatt. Redaksjonen
har tatt kontakt med Mari,
som bor i Trondheim,
for å høre litt om denne
historikken ved å stille
henne noen spørsmål.
Deres første lundehund kom fra
Eleanor Christie i 1968, og het
Lundeurens Njord. Den gang ble han
sendt med toget til Trondheim, og da
var det ca 50 lundehunder i Norge.
På den tida var det ikke lov til å selge
rasen ut av landet.
Nå har Mari fått sin syvende
lundehund, Lundefoxen´s King, født
29.04.2020. Han har to storesøstre som
er dvergpinschere. De seks tidligere
lundehundene var Lundeurens Njord,
Tuva, Rocky Mr One (som ble Norsk
vinner), Mira, Tyr og Afe Njord
Skaldsson.

Hva gjorde at
familien din
ønsket lundehund
i 1968?
- Vi var på hytta
i Folldal, jeg tror
det var i påska.
I et ukeblad var
det reportasje om
Eleanor Christie
og hennes
lundehunder. Da
sa min bror – en
sånn hund vil jeg
ha. Vi tok direkte
kontakt med
Eleanor Christie
på Hamar
og utpå året
kom familiens
første hund –
lundehunden
Njord.
Har det alltid vært hann-hunder i
familien evt ble det drevet med oppdrett
og avl også?
- Jeg har hatt både hannhunder og
tisper, og det er kun Afe Njord som er
blitt far, så annen avl har det ikke vært
hos meg. Min bror drev med siberian
huskyer og hadde et kull valper.
Har hørt deg fortelle om lundisgutten
som var gatas skrekk, og vil du dele det
med medlemmene?
- Det var jo
veldig innavl på
lundehunden på
60 tallet, og vår
Njord var en god
men av og til noe
sur hund. Unntatt
på far – som
egentlig ikke ville
ha hund. Ikke
fordi han ikke
likte hund – men
det var så trist når
de døde. Det som
er litt koselig er at
da mor og far traff
hverandre så

Mari med Afe Njord

hadde min mor terrieren King, så nå er
ringen sluttet.
Kan du si noe om lundehund fra
den første tida dere hadde rasen og
til nå i 2020, utviklingen, standard,
temperament m.m?
- Når jeg ser på bildene av vår første
Njord så synes jeg ikke lundehunden
har forandret seg så mye i utseende.
Men gemyttet har blitt bare bedre og
bedre.
Er det andre ting du ønsker å fortelle fra
dine mange år som lundehundeier?
- Det er noe spesielt med
lundehunden. Selv om vi har hatt
dvergpinschere i mange år nå, fine,
spreke og friske hunder, så er jeg nå
glad for å fylle opp flokken med en
ny lundegutt. Det er bare bjeffinga
som ikke er så bra, men ellers så er jo
lundehunden enkel å ha i huset, og
den trives med de fleste aktiviteter. Nå
håper jeg King holder seg frisk slik at
vi kan få glede av han i veldig mange år
fremover. Han er en harmonisk, sprek,
tøff og glad hund.
Redaksjonen takker Mari for sitt bidrag
til Lundehund-nytt og eier i veldig
mange år, og ønsker lykke til med King
og fortsatt videre i framtida som eier
av rasen.

Første lundehund Njord sammen med våre siberian huskies.
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Hva er det beste med avl av rasen slik du/dere ser det som
hannhundeiere?
Det første er at vi får bidra til den viktige bevaringen av rasen
og at en får treffe så utrolig mange flotte eiere med sine flotte
hunder. Og selv om vi «bare» stiller med hannhund, så hadde
det ikke blitt valper uten oss med hannhundene heller! Alle
har en viktig jobb med avl, og det er veldig viktig at alle bidrar med sitt – og det er noe vi her i hundefamilien gjør med
stor glede.Og ikke minst den store bonusen med å få se alle
de søte små som kommer til verden.

Avl med hannhund - Norsk lundehund

Hva er det vanskeligste med avl av rasen slik du/dere opplever det som hannhundeiere?
Mine tanker rundt dette er nok utfordringene det kan være
for rasen med paringen. Ikke alle er vel like virile eller interesserte i det motsatte kjønn, eller at de bare rett og slett ikke
lar seg/eller vil pare.

Hakon - Eigir Fenjason av Vollakloa - Paluna's Sandar Atlason, foto Bård Mathias Andersen

Og, det er så utrolig mange flotte hannhunder som enda ikke
er brukt i avl, og jeg håper inderlig flere hannhunder vil bli
«oppdaget» eller kommer på banen slik at de også kan komme i gang i den viktige avlen vår.

Hilde Birgitte Berg Altø og Herold Altø
på Lonkan gård i Fosen
Hvor lenge har du/dere hatt lundehund og hvem var din/
deres første lundehund?
Første lundehunden kom i hus februar 2015, som ble hentet i
Stavanger. Det var Paluna`s Sandar Atlason, til daglig Axe og
kommer fra Liv Skjervik.
Hvilken/hvilke hannhunder har du/dere nå?
Vi har Paluna`s Sandar Atlason (Axe) som blir 6 år i desember, Hakon (Vilje) som ble 4 i mars og Eigir Fenjason av Vollakloa som ble to år i juni. Hakon og Eigir er far og sønn.

Det som jeg også synes er litt synd, er at en del hannhunder
får ufortjent skyld for at paring ikke blir noe av. At det skal
være hannhunden det er noe “feil” med hvis paring ikke blir
gjennomført. Men at det faktisk også er tisper som slettes
ikke vil la seg pare, eller ikke er interessert - så det går nok
begge veiene, og det synes vi er viktig å tenke på – at disse
utfordringene er i begge kjønn.

Når og med hvilken hannhund begynte du/dere med lundehundavl?
Vårt bidrag til avl startet med Hakon i 2017, deretter Eigir da
han var klar for damer i 2019.
Har din/deres hannhund/hannhunder gitt mange kull og
antall valper til nå?
I skrivende stund har de gitt 4 kull og 10 valper til sammen.
Hakon har 3 kull med til sammen 8 valper, og Eigir har 1 kull
med til sammen 2 valper. Så håper vi det blir flere valper i
løpet av høsten.

Har du/dere importert evt eksportert noen lundehund?
Hakon er importert fra Jan Lien i Sverige. Hentet han i Borlänge da han var 10 uker gammel.
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med hannhunder å treffe og se tispene synes jeg. Vi hilser
jo på og snakker med de aller fleste uansett når vi er på treff
og lignende, så da får de jo også hilst på de firbeinte med det
samme.
Er din/deres hannhund/hannhunder med på andre
aktiviteter?
Vi prøver ut litt forskjellig, bl.a blodspor, rallylydighet, smeller, nosework. Driver for det meste med hjemmetrening, men
hiver oss med på fellesaktiviteter eller konkurranser en gang
iblant.
Har du/dere noen tanker om ditt/deres framtidige avl med
din/deres hannhund/hannhunder?
Vi skal fortsett å gjøre vårt for å bidra i avl, så lenge hundene
er friske og kvoten deres ikke er fylt opp. Det er veldig viktig
å bidra når og der en kan.

Hva synes du/dere er bra med norsk lundehund?
Det er en fantastisk flott rase, som rett og slett kryper under
huden på deg. De er så omgjengelige og familiekjære. De kan
være svært utholdende på tur eller de kan hoppe oppi sofaen
å kose seg der. De elsker å være sammen med flokken sin, og
våre hunder trives aller best når de er sammen med oss uansett hvor vi er. De kan også være svært sta, men det synes vi
kler rasen – om en kan si det på den måten.

Det trenger ikke alltid å være perfekt tidspunkt for oss hannhundeiere når tispa plutselig er klar, men da er det bare å
prøve etter beste evne å få sydd sammen paringstreff – og det
tror jeg vi har lyktes med så langt når det har kommet spørsmål.

Stiller du/deres hannhund/hannhunder på utstilling? Hvis
du/dere gjør- hva synes du/dere om resultatene de ga?
Her har vi stilt ut alle tre guttene fra de var valp, og alle tre
har blitt Norsk Champion, mens Hakon i tillegg er Nordisk
champion. Nå er det to som er aktive på utstillingsfronten, og
vi er meget fornøyde med resultatene - vi hadde vel vårt aller
beste og flotteste år noensinne i fjor, da Hakon gjorde det så
godt. Han hadde masse flotte resultater - mange gruppeplasseringer, og ble bl.a Best in Show i Mosjøen i august 2019.

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.

Det er virkelig moro å få vist frem den flotte og unike rasen
vår, uansett hvordan resultatene på utstillingen blir.

Foto: selfie

Foto: Herold Altø

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?
Helt klart, det er veldig fint at hundene blir «sett» av de med
tisper som kan være aktuelle, da har de mer enn kun et navn
og nummer å forholde seg til. Og det er like viktig for oss

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 tilpasset hannhundeiere.
Vi håper på interesse blant hannhundeiere
og følger opp med artikler i Lundehund-nytt
framover.
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siste kullet ble det tre valper, hanner, som alle var
kryptorkide!

Valpeoppdretter med mange kull

– Kennel Paluna
Tekst redigert av Dagrunn Mæhlen, opplysninger og bilder gitt av Liv Skjervik, Kennel Paluna

I denne artikkelen er
det fokus på oppdretter
som har bidratt med 151
valpa og mange kull opp
gjennom årene. Liv Skjervik
og mannen Einar har hatt
50 kull siden 1991. Det
er mange som henter sin
kjære valp vest i Sandnes
hos Skjervik, samt at
det er mange som har
etterkommere derfra. De
har heller ikke tenkt å gi
seg ennå, og det er fint for
det er stor etterspørsel etter
rasen. Liv er forespurt av
redaksjonen om å fortelle
fra oppdrettet i kennel
Paluna.
Mange andre oppdrettere
har hatt mange kull og
valpa opp gjennom årene,
og nevner også noen andre
kenneler her: Linesviken,
Lyrypa, Løvheim,
Ålvisheim, Enerhaugen,
Vinterskogen, Maahornet,
Lundesommer og mange
flere.
Det er heller ikke til
forkleinelse for de som har
et eller to kull med tispa si,
med eller uten kennelnavn,
og dessverre er det også
de som strever for å få sitt
første valpekull. Noen har
en lundehund og andre har
en hel flokk i sin husstand,
mens det kommer til nye
eiere av rasen, og det er
de som har hatt rasen
gjennom flere tiår.
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Liv Skjervik forteller om oppdrettsarbeidet:
Vår kennel Paluna passerte 150 valpa i
januar 2020, og vi fikk da to kull med
en dag mellom med til sammen 9 valpa.
Det 50 kullet gav 5 valper, hvorav 4
lever. Antall lundehundkull i kennelen
er blitt til sammen 151 registrerte
valper.
Vårt kennelnavn Paluna kom av de to
rasene Papillon og Norsk Lundehund,
som vi hadde da det ble søkt om
kennelnavnet. Det ble avlet noen år på
begge raser, men ble etterhvert bare
satset på lundehund. Kennelnavnet ble
godkjent i 1991, og det første kullet ble
født i november dette året. Det var gjevt
å få kennelnavnet på stamtavla på det
aller førstelundehundkullet. Papillon ble
avviklet i 2003, og etter det har det som
kjent vært lundehund som gjelder.
Jeg husker godt det første valpekullet i
1991. Viliten’s Ami-Sara (Sara) var vår
første lundehund, og ble inseminert da
det ikke lyktes med paring. Fødselen
skjedde natt til 4. november, kjapt og
greit. 1 tispe og 2 hanner. Det viste
seg dessverre at ene hannen hadde
hareskår og måtte avlives. Tispa ble

værende hos oss, Paluna’s Raija, som
selv etterhvert fikk mange valper. Den
andre hannen ble sendt til USA, etter
anbefaling fra Sofie Schønheyder som
var valpeformidler på den tiden. Hun
hadde forbindelser bl.a. i USA som
ønsket valp fra Norge, og med god hjelp
ble valpen sendt med fly til nye eiere i
Indiana, USA. Den kom velberget fram,
og ble med tiden benyttet i avl der!

I 1997 var det Værøytreff, og vi skulle kjøre med bobil
nordover. Sara var paret, men viste ingen tegn til drektighet
før vi reiste. For å gjøre en historie kort, så ville vi kjøre via
Sverige hjem etter treffet, for vi ville rekke hjem før fødsel
skjedde. Valpen Saga ble født rett utenfor Kiruna på dag
56/57, alt gikk greit og vi kom vel hjem 3 dager senere!
Opp gjennom årene har vi hatt 16 lundehunder, på det meste
var det 5, og en liten periode 6 lundehunder. Alle har sin
egen historie, og alle med sin egen personlighet, og alle blir
husket tilbake på med glede over å ha dem i familien. De tre
hannene, Viljar, Sleipner og Foss Svartkurle ble i tur og orden
fedre til en del av valpene i kennelen, og ellers utlånt til andre
oppdrettere.

Hundene hos oss har levd et forholdsvis fritt og godt liv
med daglige turer i skog og fjell året rundt, uten bånd der
det er mulig, med de utfordringer det medfører her sør.
Nå tenker jeg på hoggorm som den største faren for de
nysgjerrige hundene, og mange av dem er blitt bitt, noen
flere ganger også! Heldigvis har det som oftest gått godt,
etter behandling hos veterinær, selv om noen ble veldig syke.
Hoggormsesongen er fra tidlig mars til oktober/ november!

Viljar var sønn av Raija i et kull på tre. Liten og puslete var
han da han ble født, og trengte ekstra stell og pleie noen uker,
og dermed ble det ikke aktuelt å selge han. Men han vokste
seg stor og sterk og ble en praktkar som høstet masse premier
både i Norge og Sverige, og fikk mange etterkommere
etterhvert. Navnet hans fins bakover på veldig mange
stamtavler.

I mange år var vi mye på utstillinger med hundene våre og
reiste «land og strand» rundt omkring, både i Norge, Sverige,
Danmark, og også Luxemburg. Fine titler og Championat ble
det på de fleste lundehundene, og best av alt var å treffe og
bli kjent med så mange lundehundeiere i inn - og utland, og
valpekjøpere. Mange gode minner! Det viktigste ble tross alt å
planlegge valpekull, og gleden med nye fine lundehunder!

Sleipner bodde ikke så lenge hos oss, han fikk et «fosterhjem»
etterhvert og trivdes med det. Foss Svartkurle ble hentet hjem
fra Sverige i 2009 på vei hjem fra Værøytreffet, og var en del
av familien i mange år. Han har også mange etterkommere,
bl.a. vår egen Atla Troyadotter som nå går i sitt 10. år.

Etter at Sara Heradotter døde tidlig i 2016 har det vært tre
tisper her i huset. Eldste er Atla Troyadotter som blir 10 år til
jul, og vil gjerne være sjefen i flokken!
I 2013 ble Moonheim Kalles Fanni hentet hjem fra Åland hos
oppdretter Diddi Svartsjö. I 2015 fikk Sara’s barnebarn Keeza’s
Lunde Unni komme hit fra Danmark fra oppdretter Susanne
Stig Hansen. Mormor Sara tok seg godt av Unni som fikk en
god oppvekst her. Senere er det som kjent blitt noen valpekull
på de to yngste, og om det blir flere kull blir nok minst en
valp værende i kennelen videre! Er man oppdretter, så ser
man gjerne fram til neste kull.

Vi er alle imponert over oppdrettet og
avlen på Norsk Lundehund som Liv og
Einar Skjervik hos kennel Paluna har
utført gjennom mange år og fortsatt, og
gratulerer og takker for en viktig jobb for
rasen.

Senere fikk Sara tre kull med en valp i
hvert kull, et kull med to valper, og i det

Linesviken´s Hera

I 1999 fikk vi kjøpe Linesviken’s Hera fra Margit Lines
Våtvik. Hera var ei fin og nett tispe, bestemt og sta! Veldig
mørk og god pels, flott tispe, en ganske egenrådig og bestemt
nordlending!

Viliten’s Ami-Sara med pokal for BIR veteran
i 2001

Vi har opplevd mange ganger at det ikke har blitt valper etter
paringer, og noen få ganger har det blitt kun en valp. En av
tispene, hun bodde hos eldste barnebarnet, ble paret eller
inseminert ved fem - seks forskjellige løpetider, og forskjellige
hannhunder, men det ble aldri valper! Det har også hendt
med flere av tispene opp gjennom årene at det ikke har blitt
valper selv om paringene virket veldig perfekt, så det ble
mange skuffelser! Men desto større glede når det ble valper!

Hun fikk etterhvert 14 flotte valper, og en av dem var Sara
Heradatter, som ble født i 2003. Sara var en god hund på
mange måter, veldig grei med alle, god valpeoppdrager, snill
men bestemt. Veldig sosial og omgjengelig, og sjarmerte
de fleste som hilste på henne. Hun var også en super
utstillingshund som ble høyt premiert, også vinner av
Spesialen. Hun er den som har fått flest valper av tispene,
først et kull på 2 tisper (to var dødfødt) så tre kull med 5
valper, og i det siste kullet ble det 4 valper, 21 til sammen!

Vil også trekke fram at Liv har hatt den
viktige jobben som valpeformidler i
mange år. Fra tidlig i 2003 etter Sofie
Schønheyder til høsten 2016, og det
i godt og vel 13 år. Ho har fortalt at
en på det viset ble kjent med mange
oppdrettere og valpekjøpere i løpet av
den tiden.
Nye oppdrettere kommer også til etter
hvert som tida går. De står på for videre
avl fram i tid og det er flott for rasen.
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Hund og forgiftninger
Tekst av Elin Mariboe

Alle vi som har lundehund,
vet at de er så godt som
altspisende når det gjelder
hva de finner både i naturen
og innomhus, alt fra bær til
bæsj og edderkopper går
ned. Det er ikke alltid lett å
få med seg hva de har spist
når formen daler og diare,
oppkast, matvegring eller
generelt utilpass oppstår.

Etter at det ble varslet om flere
hunder og katter som ble forgiftet av
alfakloralose, enten ved inntak av
mus som hadde dette i blodet, eller
ved inntak av selve stoffet, fulgte
20
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Nyresvikt
Det finnes flere ting enn sopp en hund
kan få i seg som er giftige for nyrene
dens, f.eks. frostvæske, sjokolade,
rosiner og druer, samt ulike legemidler.

En hund kan overleve nyresvikt hvis
den kommer tidlig til behandling, dog
skade på nyrene kan skje, og i noen
tilfeller vil døden inntreffe.

Oppkast og diaré er også vanlig, og
ved alvorlige tilfeller kan man se
nevrologiske symptomer.
I en tidlig fase av nyresvikt vil en hund
drikke og tisse mer en normalt. Etter

Miljøverndepartementet opp saken
og forbød salg av denne musegiften
til privatpersoner med virkning fra 8.
mai 2020. En skal likevel være obs på
at noen kan ha hamstret dette middelet
før det ble forbudt, og at det fremdeles
finnes i noen private hjem.
Dessverre finnes det ikke noe
botemiddel mot alfakloralose, uten
at dyret må holdes i ro og få tilført
varme. Dyrlege kontaktes for optimal
behandling.
Sopp
Vi har flere sopparter i Norge som kan
gi forgiftning. På neste side finner dere
en oversikt over giftsopper, målorgan
og symptomer, samt latenstid.
Oversikten er sakset fra Store Norske
Leksikon på nett, og er oppdatert i
2018.
Vær obs på muggsopp!
Visste du at muggsopp kan gi hunden
din nerveskade? Muggen mat – både

hundemat og menneskemat, samt råtne
epler kan gi alvorlig skade hvis dyret
ikke blir behandlet fort.
Forgiftningen skyldes en muggsopp
i slekten Penicillium som produserer
nervegift, og denne er en av de
vanligste muggsoppene som vokser på
mat.
Hunder som har fått i seg muggen
mat, vil innledningsvis sikle og kaste
opp. Det er viktig å komme raskt til
behandling med medisinsk kull og å få
trigget oppkast for å hindre ytterligere
opptak i kroppen.
Symptomer ved alvorlige forgiftninger
med muggsopp gir skjelving, ustøhet,
rask hjerterytme, flimrende øyne
og krampetrekninger. Dyret vil vise
ubehag når det blir utsatt for lyder, lys
og håndtering.
Gi derfor aldri hunden din muggen
mat, og skulle uhellet være ute, få

alvorlighetsgrad fra mild til
livstruende, og gir i begge tilfeller
smerter og nedstemthet.
Kilder:
Veterinærinstituttet, Store Norske
leksikon, Anicura, NKK og Agria.

Har du mistanke om nyresvikt,
kontakt dyrlege omgående!
Pankreatitt som mistenkes på Daga,
er betennelse i bukspyttkjertelen
(pancreas).
Her produseres både bukspytt som er
viktig for fordøyelsen, og hormonene
insulin og glukagon som er viktig for
reguleringen av blodsukkeret.
Pankreatitt kan variere i

Soppgift

Målorgan og
symptomer

Latenstid (tid
før symptomene
viser seg)

Motgift og
behandling

Amatoksiner

Mage- og tarmkanalen
samt lever. Gir kraftig,
vanntynn diaré og
leverskade.

6 – 24 timer
før mage- og
tarmsymptomer,
2 – 6 døgn før
leverskade

Gjentatt
kulldosering,
silibinin og
acetylcystein

Sandmorkel

Gyromytrin

Mage- og tarmkanalen,
nervesystemet, hjerteog karsystemet, lever,
blod, nyrer. Sannsynligvis
kreftfremkallende.

5 – 8 timer

Pyridoksin og
acetylcystein

Rød fluesopp,
brun fluesopp og
panterfluesopp

Ibotensyre
og
muskimol

Nervesystemet.
Sammensatt effekt.

30 minutter – 3
timer

Symptomatisk
støttebehandling

Muskarin

Det autonome
nervesystemet. Kolinerge
effekter. Mage- og
tarmsymptomer og
hypersekresjon.

15 minutter – 2 timer

Atropin

Spiss giftslørsopp
og butt giftslørsopp

Orellanin

Nyreskade. Kronisk
nyresvikt.

36 timer – 6 dager
til sykdomsfølelse.
Nyresvikt innen 10
dager.

Symptomatisk
støttebehandling.
Dialyse ved
etablert nyresvikt.

Spiss fleinsopp

Psiloscybin
og psilocin

Sentralnervesystemet.
Hallusinogen effekt.

20 minutter – 1
time

Symptomatisk
støttebehandling

Aktuelle sopper
Daga ble plutselig veldig syk: dyrlegene tolket Dagas sykdom som "intoksikasjon (giftstoffer produsert fra bakterier, sopp e.l. i mage/tarm eller tatt opp med mat/vann ute
i naturen) som sekundært har ført til Pankreatitt og muligens autoimmun reaksjon".
Foto Lille Wagtskjold.

Den nye musegiften inneholder
alfakloaralose, et stoff som gir
nedkjøling og bevissthetstap, og anses
for å være en mer human måte å ta liv
av mus på.

hvert vil det bli produsert mindre og
mindre urin til det stopper opp.

Symptomer på akutt nyresvikt kan
komme plutselig. Hunden blir svak
og trøtt, spiser dårligere og får akutte
smerter i buken.

I denne artikkelen skal vi se
nærmere på hva som oftest
forgifter hunder.

Musegift
I januar 2020 varslet Veterinærinstituttet at den nye formen
for musegift som ble solgt til
privatpersoner kunne forgifte hunder
og katter. Tidligere hadde vi musegift
som var antikoagulerende, det vii si
at evnen til å levre blod opphørte i
stor grad ved inntak, og musene fikk
dødelige indre blødninger. Om en
hund eller katt spiste en slik mus, var
botemidlet store doser K-vitamin, et
vitamin som bidrar til at blodet levrer
seg.

den raskt til dyrlege for optimal
behandling.

Hvit fluesopp,
grønn fluesopp og
flatklokkehatt

Trevlesopper,
lumsk traktsopp,
løvtraktsopp og
reddikhette
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Bero og den mystiske
hundesykdommen

Kloklipping

Tekst og bilde av Unn Hofstad og Bjørn Sverre Kristensen

Tekst og tegning av Hanna Gautun, foto Dagrunn Mæhlen

– en gjentagende tvekamp eller en hverdagslig begivenhet?

The poor dog, in life the firmest friend.
The first to welcome, foremost to defend.
(Lord Byron)

22. august 2019 ble Bero, Løvheims Bergjelme,
syk. Han var slapp, gjemte seg og avføringen
var svært bløt. Videre kastet han opp hele tiden.
22. august ble han kjørt til Vetsentrum
Hamar. De tok prøver, røntgen og
ultralyd og fant ut at tarmveggene
var betente. Han ble liggende til
observasjon over natten. Det var
uvisst hva som feilte ham, men da
veterinær Helene ringte Skedsmo
dyreklinikk om natten, sa de at de
hadde hatt flere lignende. Dette var
det første vi hørte om det som få dager
senere skulle prege riksmedia, «Den
mystiske hundesykdommen».
På dagen den 23. kom vi for
å hente ham og kjøre ham til
Skedsmo. I løpet av samtalen luftet
vi ham ute, og hjertet sank da vi
så sporet av blodflekker tilbake til
undersøkelsesrommet. Vi kjørte
ham til Skedsmo. Der ble det tatt
nye blodprøver som viste de samme
tegnene på betennelse. Det ble tatt
ultralydundersøkelse og man fant ut
at han hadde bukhinnebetennelse,
og at tarmopphenget var betent.
Tilstanden ble betegnet som alvorlig.
Det ble vurdert om han skulle åpnes
for å ta vevsprøver, men det gikk
man bort fra fordi han sannsynligvis
ikke ville overleve inngrepet pga.
tilstanden. Videre fant man at Bero
hadde lave blodplateverdier og at
forekomsten av lave blodplater ville
hindre koagulasjon. Prognosen var
avventende, og de var slett ikke sikre
på om de ville klare å redde ham.
Avtalen var at de skulle be oss komme
hvis han heller burde få sovne inn. Det
var vondt å reise fra den lille hunden
vår med tegningene av de de lyse
englevingene på ryggen.
Dyreklinikken ringte med en rapport
om kvelden. Bero lå for det meste
og sov i buret, men gikk selv når
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de luftet ham, han hadde fremdeles
blodig avføring, og proteinverdiene
sank. Han fikk kortison, antibiotika,
kvalmestillende og smertestillende i
tillegg til væskebehandling. Men det
var litt fart i ham når han var ute, og
de ville se det an et døgn til. Vi hadde
begynt å vurdere hvor i hagen han
kunne begraves, men så lenge han var
litt kvikk fikk han altså en sjanse.
Det ble enda en urolig natt for oss som
er glade i Bero. Ikke visste vi hva han
feilte, og det var tegn i blodprøvene
på at han kunne ha fått IL i tillegg.
Veterinæren som ringte lørdag
morgen kunne fortelle at situasjonen
var uforandret, men han ville være
med på tur og var litt kvikk da. Det ble
bestemt at han skulle være der over
helgen. Plutselig fikk vi et litt lengre
tidsperspektiv enn bare noen timer.
Og søndag morgen kunne veterinæren
fortelle at Bero var kommet i gang
med å spise, han hadde fastere
avføring og kastet ikke opp, og han
virket kvikkere. Foreløpig konklusjon
ble at han viser god fremgang, og at
det går riktig vei! Det var fantastiske
ord å høre. Men han var fremdeles
veldig syk, og gikk på de samme
medisinene som dagen før.
Mandag morgen hadde bedringen
fortsatt, han spiste bra, og avføringen
var enda bedre. Han skulle få
komme hjem til oss, og vi skulle
ha ansvaret for medisineringen.
Han gikk på to typer antibiotika,
og kortison. Proteinnivåene i
siste blodprøve var fine, men han
hadde bukspyttkjertelbetennelse,
Ultralyd viste fine tegn, det var ikke
væske i buken, og betennelsen i
tarmopphenget var gått veldig tilbake.

Alle hunder må få klippet
klørne jevnlig og lundehundene har jo ekstra mange, der
ikke alle nødvendigvis slites av
kontakt med underlaget.
Bero og Bjørn Sverre

Så vi fikk lov å hente en levende Bero
på mandag ettermiddag, og kjørte
innom et apotek på veien etter en
bærepose medisiner: Flagyl, Apocillin,
Prednisolon, kvalmehemmende
og syrereduserende. Det ville ikke
Bero ha noe av, og vi kjempet harde
kamper. Tirsdag ga vi opp, og
introduserte trikset med å dekke
tablettene med mager leverpostei,
mens vi håpet at dette avviket fra
skånekosten ikke var skadelig.
Vi hadde selvsagt tett og god
kontakt med veterinær her på
Hamar. Veterinær på Vetsentrum
meldte om bekymring for det lave
blodplatenivået hans, men det var
håp om at kortisonen ville bedre
dette. Bero gikk på relativt stor dose,
og spiste og drakk det han kom over,
samtidig som han fikk vansker med
å holde på urinen. Han la kraftig på
seg underveis. Bero ble frisk av ”den
mystiske hundesykdommen”, og
han fikk ikke IL. Det gikk ikke lang
tid før han igjen var den livsglade
og rampete lundehunden som han
er, men de lave blodplateverdiene
(trombocytopenien) er og blir et
mysterium. På tross av prøver,
beinmargsuttak og vurderinger har
ikke Vetsentrum klart å finne en
rimelig forklaring på fenomenet. Vår
andre lundehund, Ålvisheims Torir
Livesson, ble overhodet ikke berørt
av sykdommen selv om de spiser av
samme fat og drikker av samme skål.
Stor honnør går til Vetsentrum og
Skedsmo dyreklinikk for ypperlig
behandling og ikke minst, for svært
god informasjonsformidling.

Dette starter vi med fra valpene er
knøttsmå og da er det som regel greit
å klippe dem mens de er slappe og
halvsover i fanget vårt. Etter hvert som
de vokser til, blir de mer årvåkne og
dette er ikke lenger så enkelt. Da må
nye rutiner til. Det går som regel greit,
men for en del kan det bli mer strevsomt.
Labbene er noe av det mest private en
hund har, i motsetning til for eksempel
rumpa… Å få labbene holdt fast er lik
frihetsberøvelse for en hund. Det er
derfor lurt å venne hunden til at det er
greit at du holder litt i dem uten at det
betyr noe.
Sørg for å ha en skarp klotang som du
kommer godt til med. Våte klør er mykere og det kan derfor være lurt å klippe
etter at dere har gått tur om det har
vært vått ute. Men, slik er det jo ikke
alltid.
Ikke klipp for langt inn! Ideelt klippes
klørne som vist å på figuren. Det er en
nerve inne i kloa som er omsluttet av
en liten pose med blod. Kommer du

Hilde-Britt Nilsen viser teknikker for kloklipp

inn på selve nerven er det veldig vondt!
Det er fort gjort, særlig om hunden er
litt urolig. Det skjedde med vår første
lundehund Tyra, og deretter var det
ikke mulig å få klippe mer! Hun sprellet, vred og bar seg. Hun var liten, men
smidig, svært standhaftig og …. livredd.
Jeg måtte finne på noe så
hun ble trygg igjen!

fanget, strøk henne på buken, grep tak i
en baklabb og tok tangen borti en klo så
hun merket det uten å klippe. Deretter
sa jeg «FERDIG» slapp henne ned og
ga godbiten. Dette gjentok jeg en gang
hver dag. Gradvis økte jeg kontakttiden
med tangen, tok den borti flere klør etter tur og simulerte at jeg skulle klippe
uten å gjøre det.

Det første jeg gjorde var
å flytte klippingen vekk
fra den koselige sofaen til
en nøytral stol med godt
lys. Deretter fant jeg fram
noe av det beste hun viste
av godbiter, la fram tangen så hun så den og sa:
«Nå skal vi klippe klør».
Tanken var at hun skulle
vite hva som var på gang,
og dermed slippe å engste seg for at dette kunne
inntreffe på andre tider/
steder når hun var uoppmerksom. I begynnelsen
ble det jo litt styr å få tak
i henne, men det fikk så
være. Jeg tok henne på

Da hun var så rolig at jeg var sikker på
at jeg kunne klare å klippe trygt, klippet
jeg EN klo, sa «ferdig» straks etterpå,
slapp henne ned og belønnet. Slik holdt
jeg på med EN klo pr dag en god stund
før jeg økte til to klør og så videre.
Det tok lang tid, men jeg fikk en trygg
hund, som var lett å klippe. Nå er slike
kunster lett glemt, så det var viktig å
klippe jevnlig, for eksempel hver fredag
før støvsuging.
Det finnes mange andre måter å få klippet klørne på, men har du problemer
med å gjøre det selv, anbefaler jeg å få
klørne klippet en gang hos veterinær
og så forsøke en slik gradvis tilvenning.
Hvor langsomt man må gå fram, vil
avhenge av hvor redd hunden er.
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der det er lavt under taket, og hvor
veggene er dekket av torv. De er fine å
klatre på hvis man har lyst til det. Og
inni er det grue og kubber til å sitte på
og masse skinn. Folkene som jobber
sammen med oss er hyggelige, og de
kan mange ting som folk nå for tiden
har glemt. Mamma kan for eksempel
spinne tråd med håndtein. Det er det
visstnok ingen andre som gjør, nå for
tiden.

Med Idja
på jobb
Fortalt til Solveig B,. Steinnes,
foto Ingrid Marie Moe (Jorunn
husfrue)

Hei. Jeg heter Idja, og jobber på
museum.
Da jeg var bitteliten bodde jeg sammen
med moren min og broren og søsteren
min, og de kalte meg Ida. Men så
kom den nye mammaen min, Ingrid
og hentet meg. Siden har jeg bodd
sammen med henne, og hun kaller
meg Idja.
Jeg kom til det nye hjemmet mitt
akkurat da det var blitt forbudt å
treffe andre mennesker, og det var
litt stusslig, for jeg elsker mennesker,
og prøver å sjarmere alle jeg treffer.
Heldigvis hadde mamma en jobb, og
dit tok hun meg med. Der fikk jeg i alle
fall møte de andre som jobbet der, og

Her er jeg ute på tur med mammaen
min i det flotte området rundt byen vi
bor i, Harstad.
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Vi dyrker også mange merkelige
planter. Mamma er veldig glad i lin,
som hun lager tråd av, og vi har også
urter og grønnsaker, som grønnkål,
bondebønner og løk. Vi dyrker havre
og bygg også.
På jobb. Her er Idja utenfor et av husene på Middelaldergården sammen med en av
ungene som også jobber litt på gården om sommeren. Disse to er blitt svært gode venner.

det likte jeg kjempegodt. Mammas
jobb er litt kul, synes jeg, for hun
er vertskap på en spennende plass
som heter Middelaldergården. Den
ligger like ved Sør-Troms Museum på
Trondenes i utkanten av Harstad. Vi
har det kjempefint, både mamma og
jeg når vi er på jobb.
På Middelaldergården har vi selskap
av noen hyggelige mennesker, og
mange andre dyr. Det er to ullgriser
her, og sauer og høner, og en stor kjekk
hane. Dyrene var ikke her når jeg
kom. De kom etter hvert som det ble
sommer, for gården var ikke åpen for
publikum før langt ut i juni, og ingen
bor på gården om vinteren. Selv føler
jeg nok at jeg hører litt til på en sånn

gård, og at forfedrene mine bodde på
slike steder for lenge, lenge siden.

Litt av den daglige jobben min er å
jage bort måker og skjærer som prøver
å stjele avlinga vår. Lønna mi består av
deilig tørrfisk, som vi har hengende til
tørk på en fiskehjell. Det er så godt at
jeg gjerne jager flere måker, altså!

Like før vi åpnet her fikk vi storinnrykk
av andre lundehunder. Det var
kjempegøy. Vi lånte grisegjerdet, for
der kunne alle løpe fritt, og vi fikk
snuse på hverandre og bli ordentlig
kjent.

Hvis du kommer til Harstad, som
forresten er den beste byen i hele
verden, så er du velkommen til å
besøke meg. Du finner meg altså like
ved den flotte kirka fra 1100-tallet som
ligger ute på Trondenes, der vikingen
Asbjørn Selsbane holdt til, og der de
har bygget opp både et museum og
denne flotte Middelaldergården der
mamma og jeg jobber.
Du er hjertelig velkommen!

Nå er jeg blitt nesten 8 måneder,
og begynner å bli voksen. Men jeg
elsker fortsatt å leke, og synes det
er kjempebra å være med mamma
på jobb. Jeg skal nok jobbe som
museumshund selv om jeg er blitt
voksen. For det trives jeg godt med,

Zkipper
Høsten 2019 inviterte Posten og Norsk
Kennel Klub til en konkurranse der
vinnerne kunne få sin egen hund portrettert på frimerker. Over 8 000 bidrag
kom inn.
Konkurransen ble lansert 17. oktober i
fjor på God Morgen Norge i TV 2, og
pågikk på Facebook og Instagram frem
til 3. november. Videoen som presenterte konkurransen ble sett 136 000
ganger og det kom inn over 8 000 bilder
og kommentarer. En jury med representanter fra Norsk Kennel Klub og Posten
valgte ut fire vinnere. Disse ble fotografert av dyrefotograf Audun Nygard
og frimerkene ble designet av Kristin
Slotterøy.

Idja og Lina. Man kan godt være venner selv om det er stor forskjell både på størrelse og
fargen. Det er Idja og Lina bevis på.

Når vi er på fjellturer er jeg i mitt ess.
Da får jeg bruk for alle de 24 tærne
mine, som mamma er så stolt av, og
viser fram til folk som vil hilse på meg.

og jeg setter stor pris på å få lønn for
strevet.

Frimerkehunden

Jeg koste meg masse, og fikk mye kos
av menneskene som var med de andre
hundene. Det var en fin dag.
Siden åpnet vi Middelaldergården,
og grisene, sauene og hønene kom.
Etterpå har det vært mange mennesker
her og hilst på oss og sett på gården og
det vi gjør her. Vi har noen artige hus

Når vi ikke er på jobb tar mamma
Ingrid meg gjerne med på fjellturer i
det flotte turterrenget rundt byen her.
Vi har vært både på Aunfjellet og på
Grytøya og Andørja, og jeg husker ikke
alle stedene. Noen ganger er mammas
søster og hunden hennes, Lina også
med. Lina er en riesenschnauser, en
stor sort hund. Egentlig liker jeg ikke
store sorte hunder, men jeg gjør et
unntak for Lina. Hun er jo kusinen
min.

Juryen, med representanter fra Norsk
Kennel Klub og Posten, har valgt ut

vinnerne av konkurransen basert på
historiene til de innsendte hundene: whippeten Flint,
omplasseringshunden
grand danois Milo, den belgiske fårehunden malenois Altea og lundehunden Zkipper. Disse ble fotografert av
dyrefotograf Audun Nygard og frimerkene ble designet av Kristin Slotterøy.
Lundehunden Zkipper har seilt norskekysten i nord sammen med eier og skipper Johnny Leo Johansen fra Fredrikstad. Han er en miljøhund som plukker
søppel i fjæra, og som bor sammen med
Johnny om bord i seilbåten. Se artikkel
i Lundehund-nytt nr 1-2019.

Lundehunder har en personlighet som
gjør at de er morsomme å være sammen
med. De har mye energi, og de har en
størrelse som gjør at de er greie å ha
med seg, også i båt. Lundehund er en
spesiell rase, og Johnny er veldig glad
for at Zkipper kan bidra til å vise frem
rasen.
- Det blir veldig artig, og litt rart, at
Zkipper kommer på frimerke. Min
familie er en hundefamilie hvor alle er
veldig glade i hunder, så jeg må i hvert
fall sende brev med Zkipper på til mine
to døtre og mamma, sier Johnny.
Kilde: NKK

-Zkipper er min turkamerat og humørspreder. Jeg er mye på tur og det er
veldig fint å kunne ha ham med på turer. Han er på en måte min beste venn,
sier Johnny.
Lundehund-nytt nr. 3- 2020
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Lillelunden

Gener fra sør

Om lundehundens varmeforkjærlighet

Av Elin Mariboe

Tekst og illustrasjon/foto av Fred-Johan Pettersen

Norsk lundehund
omtales jo gjerne som
en ur-norsk brukshund
fra nord. Den var
særlig utbredt på
Værøy nest ytterst i
Lofoten.
Den varmekjære Luna Åsåfin

Nest ytterst fordi Røst ligger utenfor.
Man skulle jo tro at lundehunder fra
den nest ytterste nøgne ø var noen
hardhauser og trivdes best i rufsete vær.
Det ville jo henge på greip siden de som
ikke gjorde det neppe ble avlet på.
Faktum er imidlertid at det ikke er
slik. Vi har fått en valp i hus, og hun
viser med all tydelighet at hun ikke
liker kulde, regn, vind og ruskevær.
Er det ruskevær kan hun kan finne på
å sette på lundehundbremsen allerede
på trammen utenfor ytterdøra selv
om hun er så tissetrengt at hun er gul
i øynene. Hun har også vist, igjen med
all tydelighet, at hun foretrekker å sove
inntil et menneske, og da gjerne under
en dyne. En varmekjær liten sak det der.

Hvorfor er det slik, spør jeg meg. Siden
jeg kommer fra Moskenesøya (tredje
ytterste øy i Lofoten) har jeg fått meg
meg en del historier om hva som har
foregått opp gjennom tidene. Og her
tror jeg vi finner svaret på lundehundens
varmeforkjærlighet.
I det herrens år 1431 seilte den italienske
adelsmannen Pietro Querini fra Kreta
i retning Flandern. Men skipet kom
ut for en storm, og etter langt om
lenge havarerte de på Røst i 1432. Det
er bare å sjekke på Wikipedia. Men
når du sjekker på Wikipedia står det
ikke veldig mye om at disse kjekke og
eksotiske sjømennene sjarmerte lokale
damer, og da gikk det som det måtte gå.
Det sies at det er en overophopning av
brune øyne på Røst, og at de kan

spores genetisk til Italia.
Men hva har vel dette med lundehunden
varmeforkjærlighet å gjøre? Vel. Det jeg
tror er at de hadde med seg en kjekk
italiensk hund også. Men denne drev
ikke i land på Røst, men på Værøy.
Og det ligger jo i kortene at italienske
hunder i større grad er varmekjære enn
våre nordiske hunder. Og hvis denne
hete italienske sjøhunden var lik sine
hete italienske sjømenn, så ligger det jo
i kortene at den sikkert stilte opp om en
lundehundtispe var nøden.

Lillelunden tar i 2020
en litt annen retning. Vi
går inn i et hjernetrimår. 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.

Litt hjernetrim med lundehundgåter
Gåte 1
En mann bygde et firkantet hundehus til lundehunden sin. Alle sidene på huset
vendte mot sør. Hvis en bjørn gikk forbi hundehuset – hvilken farge ville den
hatt?
Gåte 2
En lundehund som var bussjåfør kom nedover en gate. Han suste forbi et
stoppskilt uten å stoppe. Han tok til venstre der det var innkjøring forbudt. Han
passerte en politibil på feil side av gata. Likevel brøt han ikke en eneste trafikkregel. Hvordan kunne det ha seg?
Gåte 3
En lundehund strekker seg opp på et bord der det ligger 5 epler. Han tar to epler.
Hvor mange epler har han?
Gåte 4
En lundehund er alene hjemme og fryser. I huset er det en peis, en parafinlampe
og et stearinlys. Hva tenner hunden først?
Gåte 5
Passopp lurer på hvem det er som er sønn av hans far men ikke hans bror?
Svar på gåtene finner du på side 35.

Og der har vi forklaringen på hvorfor
lundehunden er varmekjær og ikke
liker det vi fra de ytterste øyer kaller
sjitvér.

Her kommer en prikk
til prikk + fargelegging
oppgave:
Med de rette fargene skal dette
bli en lundehund.
Send inn et bilde av den ferdige
tegningen til Lundehund-nytt
sin e-postadresse:
redaksjon@lundehund.no
Så trykker vi de beste
tegningene i bladet!

- - - - - → Planlagt seiling
→ Virkelig seiling
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Nytt fra Nordland og Troms

Fra en dommer

Tekst og foto av Solveig B. Steinnes

Av Christen Lang

Til dere som vil stille ut for meg.
- Det er frivillig å melde på. Jeg har ikke
bedt dere om å stille ut for meg. Da må
dere respektere mine avgjørelser. Det
er lov å bli skuffet, men det er ikke OK
å bli sur eller sint på meg eller på dine
medutstillere.
- Det er jeg som dommer som
bestemmer premiegraden, og
plasseringen av hundene.
- Det er usportslig å bli sjalu på dine
konkurrenter eller å prøve å ødelegge
for dem i eller utenfor ringen.
Hva kan du forvente av meg?
- At jeg er høflig og behandler deg med
respekt når du er i ringen hos meg.

- At jeg behandler hunden din på en
god måte når den er til bedømmelse hos
meg.
- At jeg kjenner meget godt til
rasestandarden for den rasen jeg
dømmer, og at jeg forholder meg til den
når jeg premierer og plasserer hundene.
Hva kan jeg forvente fra deg?
- At du oppfører deg på en høflig måte
i ringen og viser hundene din så godt
du kan.
- At du er høflig mot dine konkurrenter
i ringen og utenfor ringen, og at du
aksepterer mine beslutninger uten
å bli sur eller sint og at du ikke gir
høylytt utrykk for at du er uenig

i bedømmelsen eller skikanerer
konkurrenter på utstillingen så andre
hører. Det er selvfølgelig lov til å være
uenig, men det må du heller ta når du
kommer hjem.
- At du ikke lar det gå ut over hunden
din om du blir skuffet og ikke oppnår
det du hadde håpet på, men er like glad
i den uansett premiering.
En hundeutstilling skal være en
god opplevelse for både dommer,
ringpersonalet, utstillerne og hunden
din. Da må vi alle bidra til at det blir
nettopp det.

Spontane treff i Finnmark
Tekst og foto av Jon Wagtskjold

På kort varsel ble det samlet
10 lundehunder fra flere deler
av landet i Vadsø i sommer.
Koselig med kaffe og kjeks på
sletten mellom sentrum og
øya i byen.

Da vi gjorde klar for videre tur til
Vardø og Hamningberg dukket det
plutselig opp en bil fra Finland med
Lundehund-merker. Jenni Kaipanen
fra den finske lundehundklubben
og hennes to lundehunder slo av en
hyggelig prat med oss og selvsagt ble
det fellesbilde!
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Fredag 22 mai møttes en flokk
fra Nordland og Troms på
Middelaldergården som Sør-Troms
Museum har bygget opp på Trondenes
i Harstad. Det var ni hundeeiere, noen
barn og 13 lundehunder til stede,
deriblant to valper som nylig hadde
kommet til byen. Vi var meget heldige
med været, sol fra en skyfri himmel,
som skapte en glitrende ramme rundt
den litt spesielle møteplassen.
Middelaldergården i Harstad ligger
like ved Trondenes kirke, et klenodium
av en kirke, bygget på 1100-tallet. Det
var Kongene Øystein og Sigurd som
satte i gang bygginga, men det tok
flere tiår før den var ferdig. Området
rundt kirka har vært dyrket i over
tusen år, og det finnes uante mengder
av fornminner i området. Tore
Hund og Asbjørn Selsbane holdt til
å området, og etter deres tid ble altså
stedet samlingspunkt for befolkninga i
distriktet. I flere hundre år var det den
nordligste kirka i landet.
Her på Trondenes settes det årlig
opp et skuespill i forbindelse med
Festspillene i Harstad, ute ved vannet
Laugen, som ligger på andre sida av
veien for museet. Kirka og museet
på Trondenes besøkes også årlig av
tusenvis av turister fra Hurtigruta og
andre turistbåter.
Den dagen vi var der, var ingen ting
åpent. Koronaviruset sørget for at
det ikke var tilrådelig å samles i store
folkemengder, men vi tok likevel
sjansen, og i samarbeid med Ingrid
Marie Moe som jobber som vertskap
på Middelaldergården, fikk vi til ei flott
samling.

Etter koselig besøk med kaffe og vafler hos
Hilde Margrethe Simonsen i Tana kjørte vi til
Auskarnes langs Tanafjorden for å overnatte
og besøke den spesielle rullesteinsfjæra.
Sammen med Elin D W Johannessen var det
en artig opplevelse før vi forlot Finnmark.
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Lundehundtreff på Trondenes

Vi gjorde ikke så mye annet enn å
treffes og prate sammen, men i ei tid
der omgang med andre var svært
begrenset føltes det godt bare å få være
sammen.

Nesten hele flokken samlet utenfor
grisehuset. Totalt var vi ni eiere og 13
lundehunder på treff den dagen.

Hundene fikk løpe fritt inne i
innhegninga der grisene på gården
vanligvis er når gården er i drift.
Det var faktisk et velegnet sted, med
gode gjerder og kjempegod utsikt til
Vågsfjorden og øyene rundt.
Vi drakk kaffe, fikk demonstrert litt
eldgammel husflid, og hadde det veldig
hyggelig ute i det fri. Hundene fikk
stifte nye bekjentskaper, og det fikk vi
mennesker også.
Treffet kom i stand ganske spontant, og
viser at der går helt fint å samles i små
grupper på kort tid, hvis bare noen tar
initiativet.
Middelaldergården og vertskapet der
var et hyggelig bekjentskap, og gården
fortjener absolutt et besøk!

Vertshunden Idja får opplæring i
bjeffekunsten av Amie, som er en 8 år
gammel, erfaren bjeffer.

Årets lydighetshund, Vefsn
hundeklubb 2019 nr. 2 ble Eina
Fenjadottir av Vollakloa

tatt bronsemerket i lydighet og også
siste nappet (1 premiering) i klasse 1
rallylydighet, RLl.

Matmor Martine Andersen er
rallykontakt i klubben.

Redaksjonen ønsker lykke til videre
med aktivitene for de to.

På en og samme uke i august måned
2020 har de deltatt på stevner, og
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Nytt fra Rogaland

Nytt fra Viken vest

Tekst og foto av Liv Skjervik

Så er sommeren på hell, og vi har hatt
vårt årlige Talgjetreff, for 22. gang,
søndag 30. august.
Denne gangen også var været på
vår side, med sol og lite skyer, og en
liten bris utpå dagen med et snev av
høstluft. En times tur med hundene
ut til «Søylå» med mange fornminner
fra jernalder eller vikingtida med
gravrøyser. Hundene var ikke spesielt
interessert i gravrøysene, men syns
det var mer spennende å hilse på
kyrne som gikk på beite. Tilbake
på gården med grillmat og tilbehør

Tekst og foto av Alejandra Carcia

utover dagen. Ungene var opptatt
med hundene, og prøvde å lære dem
agility. Litt hundeløp ble det også, og
alle hundene kom i mål! Det var 25
tobeinte og 16 hunder tilstede. Noen
hadde kjørt lenger enn andre for å
komme til treffet. Sverre kom fra
Seimsfoss i Sunnhordland med sin
Paluna’s Jovar og Anne-Brit kom fra
Egersund med kullsøstera Jara, som
heter Diana til daglig, og fikk hilse
på hverandre for første gang siden de
reiste fra «barndomshjemmet» for
snart to år siden. En fin tradisjon for
lundehundfolket å treffes på Talgje, og

vi håper på å komme tilbake neste år.
Siste søndag i juli var det Ognøytreff.
Da ble det nesten innendørstreff siden
resten av juliregnet skulle deles ut
denne dagen. Hundene er som kjent
tålig vanntette og koste seg ute i den
store hagen, mens vi tobeinte satt
under tak og koste oss med prat og
god mat. Har man lundehund har man
alltid noe å prate om eller diskutere.
Regnet får ta skylda for noe dårlig
deltagelse på treffet, men vi kommer
sterkt igjen neste år!

Helgen 28.-30. august hadde vi et flott
og vellykket treff i Nore og Uvdal med
opphold på Camp Uvdal. Lørdag ble
det hele 9 kilometer tur på fjellet i
nydelig vær. 18 tobente og 18 firbente
deltok denne helgen og hundene var
alt fra 4 måneder gamle valper til 10
år gamle veteraner. Den aller minste

valpen ble med delvis av turen mens
de andre gikk hele den planlagte ruten
opp til Løytetjønn. Her ble det en
pause ved vannet før vi returnerte til
campingen.
På kvelden samlet vi oss ute for en
hyggelig prat og noe godt i glasset. Så

klart med hensyn til anbefalingene om
avstand.
Tilbakemeldingene til arrangørene
Arnulf Tufteland og meg var mange
positive så dette blir en tur jeg ser setter
opp som fast aktivitet hvert år.

Nytt fra Agder

Tekst og foto av Anette Vabø-Andersen

Nytt fra Oslo

Tekst og foto av Pascale Renée Cyr og Ragna Fossen

Vi hadde 4 tisper og 11 hanner på treff, yngste frøken var lille Kira på 3 mnd. Været var akkurat passe fint og til
slutt tittet også sola frem.
På bildet bakerste rad fra venstre: Fenris, Solan, Kira, Hjalmar, Ask, Balder og Ludvig. Forreste rad fra venstre:
Nugget, Loke, Ægir, Saga, Embla, Balder, Mikkel og Muffin.
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Den Sørlandske Lundehund Festivalen
2020. Værøy treffet ble avlyst på grunn
av Corona og skapte et tomrom for
mange som allerede hadde planlagt
tur og treff. Derfor klinket vi til og
arrangerte Den Sørlandske Lundehund
Festivalen 2020 samme helg. Treffet
fant sted på Lindesnes Camping og
var særdeles vellykka. På det meste
var vi mellom 50 og 60 fremmøtte fra
Nord i Trøndelag, Møre og Romsdal,
Rogaland, Agder og det meste i

mellom. Det var oppdrettere, eiere,
entusiaster og nysgjerrige. En flott
samling av nye og gamle ildsjeler.
På fredag hadde vi rekelag nede ved
havgapet. Stemningen var fantastisk
og omgivelsene var som et maleri. På
lørdag begynte vi dagen med en felles
tur til Lindesnes Fyr. Der fikk vi kjøpt
nydelige kanelboller og fikk vind i både
pels og hår. Lindesnes på sitt beste.
Vi hadde uoffisielle og morsomme
kåringer, natursti, lotteri, aktiviteter

for både store og små og Barn og Hund
konkurranse. Latteren satt løst og alle
var i supert humør før felles grilling på
kvelden. Vi benytter sjansen til å takke
alle som kom og var sammen med oss.
Vi fikk mange spørsmål om vi ikke
kunne gjøre dette til en tradisjon, så
vi får vel tenke på saken. For Agder,
Gerd Langenes, Anette og Julian VabøAndersen, Anahita Marlén Juvelid og
Alexander Eriksen.
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Nytt fra Avdeling Trøndelag

Tekst av Hilde Birgitte Berg Altø og Merethe V. Boneng. foto forfatterne og Dagrunn Mæhlen

Heisann alle lundehundvenner i Trøndelag.
Da er en spesiell sommer over, og den vakre høsten har gjort sitt inntog. Vi håper den vil gi oss
mange flotte dager, turer og aktiviteter for våre firbeinte.
Aktivietshelg på Lonkan gård
Pga situasjonen med covid-19, har det vært svært lite aktivitet hos oss dette året,
men vi tok det igjen på tampen av sommeren med en knallflott aktivietshelg på
Lonkan gård hos Hilde og Herold på Fosen.
Etter et litt spesielt år, med altfor lite samlingspunkter for oss sosiale
Lundehundfolk, fant vi ut at NÅ vil vi samles. Det hele startet med at Hilde
fra Nordland pratet med Hilde i Trøndelag. Og når enda en engasjert trønder,
undertegnede, blandes inn i det hele ble det raskt avgjort at vi «bare gjør det». Og
nå begynte ting å skje veldig fort. Trønder-Hilde og gubben var ikke snauere enn
at de stilte hele hjemmet med egnede områder rundt til disposisjon, NordlandsHilde stilte som instruktør og Trønder-Merethe begynte å lete dommer til Matchog valpeshow.

Det meste klaffet, også været, og det var mye gode tilbakemeldinger både
underveis og i etterkant. Det er utrolig artig å samles, og det er spesielt
viktig for vår rase. Vi trenger å stifte bekjentskap med hverandre slik at
vi også har et best mulig utgangspunkt for å hjelpe hverandre med avl.

Hilde-Britt instruerer

Vi gratulerer så masse til alle sammen!

BIR og BIM

Så var det tid for vårt eksklusivt
valpeshow for bare Lundehunder. Og
vi ble mer enn fornøyde med at hele
9 valper stilte til start. Valpene fikk
forresten en egen lekehage, så de nøt godt
av hverandres selskap. Det er en fryd å
se Lundehundvalper sammen, og når
det i tillegg er så mange er det jo ekstra
positivt med tanke på rasens fremtid.
Per Harald Nymark dømte både
valpene og de 16 hundene som stilte
på Matchshowet. Sistnevnte er åpen
for alle voksne hunder, og de gikk i
par mot hverandre der den ene gikk
videre. Skikkelig artig og det ble jo en
del runder på de beste hundene. Dette ga super trening ettersom vi organiserte
det som ei vanlig utstilling, og kanskje spesielt for valpene. Alle skikket seg fint
og dommeren skrøt av det gjennomgående gode gemyttet han så gjennom hele
dagen.

Vinnere valpeshow ble:
• BIR Heierås Åsa med eier Jon Håkon Boneng.
• BIM Lundefoxen`s King med eier Mari Østgaard.
• Vinner matchshow Eigir Fenjason av Vollakloa, med Nova Saga av
Northern Bones som en meget god nummer 2.
Vi hadde også Hund & Barn – deltakere:
• Leo med Lyrypa`s Ulvar Benji
• Marika med Heierås Åsa

Siste helga i august møttes vi i Vallersund. Noen kom
kjørende fredag, andre på lørdagen. De fleste hadde med
campingvogn eller bobil, men det fantes både låve og
anneks på gården i tillegg til campingsplass med hytter i
nærheten. PølseJon stilte med pølsevogna si, og med seg
hadde han masse hamburgere, pølser og spekemat – alt fra
Halsan kjøtt. God mat er alltid populært og den kortreiste
Innherredsmaten ble satt stor pris på.
Lørdags morgen startet med trening sammen med
Nordlands-Hilde, og det pågikk litt utover dagen også. Tema
var rally og agility i tillegg til generelle hverdagstips som
f.eks tannpuss og redusere bjeffing.

Utpå ettermiddagen gikk noen av oss tur opp på høyden ovenfor gården,
og da fikk vi se hvilken fantastisk utsikt området har å by på. Herold er
kjentmann og oppvokst i nærheten, så han fungerte ypperlig som guide
og kunne fortelle navnet på alle de små øyene rundt om. Jeg husker
ikke navnet på noen av dem lengre. Det betyr at det vil bli behov for en
repetisjon, og at et nytt treff der ute er høyaktuelt.

Vi retter en stor takk til:
• Per Harald Nymark for å stille opp som dommer
• 1st Choice butikken Trondheim for sponsingen av 5
premier til begge show.
• Kennel Vollakloa for premiebånd, premie til beste hund
i matchshow, og for den spesiallagde sløyfen!
• PølseJon og Halsan kjøtt for grilling og salg av spekemat
• Hilde-Britt Nilsen for at du kom, og instruerte i
hverdagslige ting, samt rally og agility
• Dagrunn Mæhlen for jobben som skriver

Vertskapet Hilde og Herold med graverte ølglass

Vi ønsker også å takke for alle flotte gevinster til loddsalget,
som igjen røk ut i en forrykende fart – takket være at hodet
til Hilde ikke var på plass, og det ble superbillige lodd – men
moro var det. Per Harald fikk en påskjønnelse for at han
stillte opp, et gravert glass som Gunn Tove hadde laget samt
noe tilbehør.
Herold og Hilde fikk også to fantastiske graverte ølglass
inkludert drikkende corona, med navn og Lonkan gård på
– kjempeflotte! Vi var til sammen 30 hunder og 39 personer
her denne helgen, og det var et yrende liv.
Vi synes det var meget hyggelig at så mange tok turen – om
det var hel helg eller dagstur, og håper nå at vi har startet en
tradisjon her på Lonkan hos Altø`s – slik at vi arrangerer de
neste årene også.

Vinnere av matchshow

Planer for høsten
Avdeling Trøndelag arrangerer i høst kurs i rallylydighet ved
Sportshunder helgen 7.-8. november. Påmeldingsfrist er 26.
oktober. Nærmere info kommer på FB og pr e-post.
Vi ønsker veldig gjerne å få arrangert julelunsj også i år, så
vi har satt opp søndag 29. november. I år blir vi nok nødt til
å lage påmelding, slik at vi vet hvor mange vi blir og dermed
egnet lokale. Vi setter opp julelunsjen med forbehold om at

Barnas høydepunkt var uten tvil Barn & hund. De som deltok var så flinke,
og tenk at de fikk valpene til å gå så pent! Det lover godt for fremtiden og god
presentasjon av Lundehund. Barna var så stolte da de fikk sine rosetter og premie.
Og ikke minst stor applaus fra publikum.

vi får gjennomført det ihht til gjeldende restriksjoner som er
da. Nærmere informasjon kommer på FB og pr e-post.
På vegne av styret for NLK, avd Trøndelag
Merethe V. Boneng og Hilde Birgitte Berg Altø

Trønder-Hilde hadde laget lotteri, med masse fine premier – men loddene
forsvant på et blunk!
Barn & hund
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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

NLK komitéer og utvalg

NLK Database

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

Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem

Jann-Magnar Fiskvik
Gunn Tove Ormset
Claudia Melis
Merethe Boneng

Varamedlemmer

Iren Storli
Siri Monkan

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: 477 64 787
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
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

Revisor
Vararevisor

Mari Østgaard
Trond Åge Seem

Valgkomite

Unni Storli
Tonje Andersen

Vara til valgkomite

May Elisabeth Lernæs Selbekk

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

Redaksjonen for klubbens hjemmeside
Bestilling av kalender hos Lundebua

Ansvarlig for Årets Aktivitetshund
e-post: aktivitetshund@lundehund.no

___________________________
* Permisjon.

Troms og Finnmark, sør
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
Vestland
Torbjørg Lille Wagtskjold,
tel: 909 74 408
e-post: lille@wagtskjold.net
Rogaland
Liv Skjervik, tel: 958 86 117,
e-post: livskjervik@hotmail.com
Agder
Gerd Langenes, tel: 909 05 070,
e-post: gerd.langenes@gmail.com

Viken vest
Kristin Duvold, tel: 928 30 771,
e-post: kriduvold@hotmail.com

Ellen Utsi
Anette Vabø-Andersen

Solveig B. Steinnes
*Elin D.W. Johannessen
Sigrun Rytter
Gunn Tove Ormset

Troms og Finnmark, nord
Janne-Grethe Konst Strøm,
tel: 915 25 944,
e-post: janne-gretheks@hotmail.com

Vestfold og Telemark
Tove Strandmoe, tel: 908 54 654,
e-post: strandmoe@online.no

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

Arbeidsgruppe bruksegenskaper og atferd
e-post: mentaltest@lundehund.no

Avdeling Trøndelag, e-post: nlktrondelag@lundehund.no
Hilde Birgitte Berg Altø, Vallersundveien 188,
7165 Oksvoll, tel: 995 65 676,
e-post: teamleksalunden@gmail.com

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

Astrid Driva Rødsand
Ida Skarkerud

NLK avdelinger
Styreleder

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

NLK fylkeskontakter

Viken øst
Irene Zakariassen, tel 476 50 745,
e-post: irza@outlook.com

Svar på gåter i Lillelunden
(s. 29):

Oslo
Pascale Renée Cyr, Tel: 482 61 431,
e-post: pascale_cyr55@hotmail.com

Gåte 1
Hvit. Hvis alle sidene på hundehuset
vender mot sør, er du på Sør-Polen, og
der lever det bare isbjørner.

Innlandet vest
Gro W. Viken, tel: 905 85 277,
e-post: groviken@online.no

Gåte 2
Han gikk

Innlandet øst
Geir Morten Jansberg, tel: 476 26 707,
e-post: butikksjef.kongsvinger@fargerike.no

Gåte 3
To epler (de han tok)
Gåte 4
Fyrstikken
Gåte 5
Det er Passopp selv
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Returadresse: NLK v/Jon Wagtskjold
Lyshovden 128, 5148 Fyllingsdalen

Fra venstre Tinka's Frøken Fryd, Töfra Erik I1, Lina Urdasdatter fotografert på stranden i Dalsgrend i Rana av Bård Andersen.

