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

Paluna's Kari-LITA Unnidotter m/VILJAR (fra Brandval)
& hennes 4-kull ønsker alle en flott høst! Det gjør
også PAN & Gro W. Viken fra Kennel Lundestugu.
Foto: G. Morten Jansberg.

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

2

Lundehund-nytt nr. 3 - 2021

Frist for innsending av stoff til neste
Lundehund-nytt er 1. november 2021
Bildet på forsiden Maahornet´s Storm er
tatt på tur opp til Folgefonna. Han passet
perfekt i XS-kløven fra Ruffwear, og fikk
bære sine egne godbiter på tur. Bildet er
tatt våren 2008 da Storm var to år. Han
ble dessverre bare åtte år gammel, men ga
mersmak for lundehunder! Foto: Ingerid
Rodskier Lenes.
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at nyheter og grundige, velfunderte og
kildesjekkete analyser kan rekke ut til
alle medlemmene. Alt dette står til rådighet for deg som enkeltmedlem hvor
du kan henvende deg direkte til personer, råd eller utvalg i klubben med
spørsmål og innspill, når som helst! Og
alle skal få svar!

Norsk
Lundehund Klubb
Klubbens adresse:
Norsk Lundehund Klubb
v/leder Merete Evenseth,
Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdalen
e-post: leder@lundehund.no

Det er dette som er vår norske modell
av organisasjonsdemokratiet vi alle er
så stolte av, en representativ demokratisk modell for klubbens daglige drift.

Klubbens faktura-/regnskapsadresse:
Norsk Lundehund Klubb
v/kasserer Solveig Bjørkenes Steinnes,
Rudolfsletta 3, 8534 Liland
e-post: kasserer@lundehund.no
Bank-konto: 9365 25 83561
IBAN nr NO3993652583561
BIC/SWIFT LANDNOK1

Fra
klubbens
styre

Vipps-konto: 19466
PayPal: leder@lundehund.no
Styret i Norsk Lundehund Klubb
2021/2022:
Felles e-post: styret@lundehund.no
Leder: Merete Evenseth,
Tel: 916 44 269
e-post: leder@lundehund.no
Nestleder: Tor-Arne Helle
Tel: 903 60 558
Sekretær: Karen Elise Dahlmo
Tel: 900 51 420

Vi er allerede over midten av året
2021 og sommeren er over, i alle fall
her nord. Vet ikke engang om jeg kan
si at vi har hatt en sommer her oppe,
men vi står han av!

Kasserer: Solveig Bjørkenes Steinnes
Tel: 909 62 408

Takk for tilliten for to nye år.

Styremedlem: Iren Storli
Tel: 926 06 467

Årsmøte ble veldig annerledes i år, for
oss alle. Digitalt og med rekordoppslutning, så dette er kanskje fremtiden?
I alle fall var det mange som valgte å
følge årsmøte og jeg tror hele landet
var representert. Alle som hadde noe
på hjertet, fikk lov å si noe. Selv om det
resulterte i et seks timers langt møte, så
var det verd den tiden det tok.

Varamedlemer til styret:
Elin D.W. Johannessen
Alexander H. Eriksen
Valgkomité:
Felles e-post: valgkomite@lundehund.no
Astrid Driva Rødsand
Alejandra Garcia
Geir Morten Jansberg
Varamedlem til valgkomité:
Ingvild Høvik Kiland
Revisor:
Øyvind Hjelme
Odd Reidar Gautun
Seniorkontakt:
Margit L. Våtvik

I forkant av årsmøte i år var det veldig mye «sladder» ute i det sosiale
nettverket og jeg syns det er trist å
lese at så mange av Norsk Lundehund
Klubb sine medlemmer er så dårlig
opp
daterte på hvordan klubben er
organisert og drevet.
I klubbens lover § 4-1 heter det om
styrets myndighet: "Styret er klubbens
høyeste myndighet mellom årsmøtene." § 4-3 sier om styrets oppgaver bl.a.
at det skal
•
•

www.lundehund.no
Registrerte medlemmer i NLK:
670 pr. 24. september 2021

4

Lundehund-nytt nr. 3 - 2021

•

lede klubben mellom årsmøtene
drive klubben i samsvar med
klubbens formål
Oppnevne og avvikle komiteer,
representanter for klubben, og
utarbeide retningslinjer for sær-

komiteer, avlsråd og eventuelle
redaktør.
Medlemmer av komitéer og utvalg er
alle tillitspersoner som styret oppnevner. Retningslinjer for gruppene er
arbeidsverktøy styret benytter for å
kontrollere at klubben driftes etter de
overordnete retningslinjer som gis av
årsmøtet. Alle våre tillitspersoner får
uttale seg når disse strategiene og retningslinjene skal revideres hvert andre
år.
Avdeling Trøndelag utnevner sine egne
tillitspersoner og styret i NLK har ingenting med disse valgene å gjøre.
Så spør du kanskje: skal ikke alle medlemmene også ha en slik anledning til
å uttale seg? Jo, selvfølgelig! Det er
jo bl.a. derfor vi arrangerer årsmøte
hvert år hvor medlemmer kan fremme
forslag, få dem diskutert og avgjort av
et flertall av deltakerne. Det er derfor
vi velger representanter til styrets arbeid resten av året og som utgjør klubbens høyeste ansvarlige organ mellom
årsmøtene. Det er derfor vi arrangerer
medlemsmøter hvert år på Lundehunddagene for at man skal kunne lufte meninger i klubben. Det er derfor vi
har valgte tillitspersoner og oppnevnte
medlemmer av komitéer og utvalg som
orker å stå i denne stormen som nå
blåser over oss. Det er derfor vi driver
et medlemsblad, en omfattende hjemmeside og en egen facebookgruppe slik

Lojalitet er også et sterkt ord for meg.
Kanskje alle kan tenke igjennom hva
det vil si å være lojal i en klubb. I alle
fall regner jeg med at alle tillitspersonene tar en runde med seg selv om akkurat dette og spør seg: «er jeg lojal overfor vedtatte tiltak i Norsk Lundehund
Klubb?» «har jeg problemer med å støt-

te klubbens avlsstrategi f, eks?».
Som tillitsvalgt er det ikke bestandig
dine personlige meninger som skal
komme først ut til nye medlemmer og
mulige valpekjøpere. Bruk heller en del
tid på å veilede og vise hvor man kan
finne informasjon, slik at disse «nye»
får gjøre opp sine egne meninger.
Dette er for meg å være inkluderende
og samtidig lojal overfor klubben vår.
Dette er så grunnleggende viktig for
oss alle sammen i vår felles kamp for at
lundehunden skal overleve og blomstre
på sikt! Og det er jo vår f elles, grunnleggende målsetting!
To år med corona har gjort mye med
en klubb på godt og vondt. Vi har gått
glipp av fysiske møter hvor praten kunne gå fritt og hvor alle kunne komme

til ordet. Jeg mener bestemt at vi har
det høgt under taket. Alle kommer til
ordet, men svarene er kanskje ikke de
du ønsket å få! Og alle som sender epost
til styret og ASU får svar.
Nå håper jeg vi har hatt noen fine
dager på Fagseminaret hvor nye tanker
og ideer har fått komme ut og hvor vi
har hatt det sosialt i lag. Vi i styret kan
ikke gjøre alle til lags, men vi kan ha to
tanker i hode samtidig, spesielt når det
gjelder Krysningsprosjektet. Vi VET at
noen er avventende og det er helt greit.
Alt dette er viktig først og fremst for
lundehundene våre, men også for klubben og for meg!
Hilsen leder Merete

Fra redaksjonen - digitale årsmøter?
Nå i høst ser det ut som om samfunnet er
i ferd med å åpne opp, og vi kan igjen arrangere fysiske medlemstilbud, f.eks fagseminaret på Åstjern. Men i løpet av den
tiden pandemien har vart har vi erfart at
det finnes flere måter å møtes på.
Årsmøtet i år ble arrangert som digitalt
møte. Det ga oss endel erfaringer på veien.
Det ble tydelig demonstrert at klubben og
medlemmene er modne for å ta møteformen i bruk dersom vi velger teknologi og
brukerstøtte som er kjent, testet og bredt
benyttet i samfunnet. Erfaringen er at det
var forbausende få spørsmål og meldte
brukerproblemer som kom til oss som var
ansvarlig for den tekniske avviklingen av
møtet. Deltakerne behersket teknologien
og kunne konsentrere seg om innholdet
i det over fem timer lange online-møtet!
Opplevde man problemer, fikset man det
som regel selv. Veldig bra!
Før møtet var det endel arbeid med informasjon og bygging av systemer for påmelding, koordinering av årsmøtepapirer,
publisering på nett og i Lundehund-nytt,
svar på spørsmål fra medlemmene og
samkjøring med styret og valgkomitéen.
Det gikk rimelig bra, men noen erfaringer
fikk vi jo også her.
Møtet ble gjennomført med vel kjente
applikasjoner som benyttes av en rekke
liknende organisasjoner, bl.a. Norsk Kennel Klub. Vi benyttet Teams for møteavvikling supplert med en programvare for
stemmegivning med dokumentasjonsløsning. Begge levert med brukerstøtte fra et
eksternt firma (Smartdialog as). Igjen tok

medlemmene dette på strak arm! Vi fikk
mange positive tilbakemeldinger på gjennomføringen.
Årsmøtet hadde rekorddeltakelse, men
dette kan neppe tilskrives teknologien
alene: noe skyldes nok mobiliseringen til
deltaking som vi opplevde. Det er jo også
bra! Det interessante var den brede deltakelsen fra hele landet; teknologien gjør
det mulig for svært mange medlemmer å
delta fordi avstander ikke lenger er et hinder. Dette slo virkelig til denne gangen.
På forhånd var vi særlig oppmerksomme
på at en slik møteform kanskje kunne utelukket noen medlemmer fra årsmøtet og
dermed utgjøre et demokratisk problem.
Medlemmene gjorde dette til skamme:
både unge og eldre medlemmer meldte
seg på fra hele landet og deltok på møtet.
Vi satset mye på informasjon til medlemmene og sørget for at man som vanlig
kunne forhåndsstemme ved valget. Vi erfarte også at noen deltakere satt sammen i
grupper slik at man kunne hjelpe hverandre. Igjen, veldig bra!
Målet ble nådd: årsmøtet ble avviklet i
tråd med klubbens vedtekter og praktiske
retningslinjer fra Norsk Kennel Klubb.
Styret har fått tilbakemeldinger og forslag
om ikke dette kan bli en ny måte å holde årsmøter på av flere grunner: en mer
kontrollert gjennomføring - alle som ønsker kommer til orde og alle kan se talerlister, gjennomføring av saksavstemming
og valg er kontrollert og dokumentert så
alle deltakere kan følge med, man kan del-

ta fra hele landet og oppnår dermed økt
deltakelse. Ikke minst bedre tid til å levere
nødvendig møtedokumentasjon for refusjonsordninger. Alt dette trekker i retning
av økt medlemsdemokrati. Det er bra!
Så, hva skjer videre?
Rett før bladet går i trykken har styret enstemmig vedtatt å holde årsmøtet i 2022
som digitalt møte slik som i 2021. Det er
særlig lagt vekt på at alle medlemmer i
hele landet kan delta, at medlemmene har
vist at man absolutt behersker møteformen meget godt og ikke minst at digitale
årsmøter nå godkjennes av NKK på lik
linje med fysiske møter.
Dette siste har styret sjekket ut med NKKs
juridiske avdeling hvor advokat Hilde Engeland konkluderer på styrets forespørsel
med at "dersom klubbens styre anser
det som formålstjenlig og fornuftig å
avholde (årsmøtet) digitalt, slik at flest
mulig gis anledning til å delta, og så
lenge de demokratiske rettighetene blir
ivaretatt, bør et digitalt årsmøte kunne
vurderes. Det er i så fall styret i klubben
som tar beslutningen om dette".
Dato for møtet blir sansynligvis i
perioden mars/april/mai 2022. Mer
informasjon om det digitale årsmøtet
i 2022 kommer i neste nummer med
møteinnkalling, varsler om frister og
tidspunkter.
Jon Wagtskjold
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Lundehunder født, og hvor de dro
Fra Avl- og sunnhetsutvalget v/Lille Wagtskjold

09.03.2021 ble det født 3 valper hos Alejandra Garcia, Drammen
Kullnr. 212462
Far: Lundesommer Heimdallr I2 - NO37330/19(X2)
Mor: Falinn Av Revehjerte - NO34339/15
Idunn Falinndottir I3 av Revehjerte - NO41812/21(X3)
Bárdur Heimdallson I3 av Revehjerte - NO41813/21(X3)
Hráfnir I3 av Revehjerte - NO41814/21(X3)
11.03.2021 ble det født 3 valper hos Finn Lund, Drangedal
Kullnr. 213378
Far: Zippo Forglemmegei av Revehjerte - NO56606/19
Mor: Urdfjells Driva - NO53256/18
Urdfjells Driva Finse - NO42882/21
Urdfjells Driva Fauske - NO42883/21
Urdfjells Driva Fana - NO42884/21

Han er far til 7 valper
Hun er mor til 3 valper
7046 TRONDHEIM
2030 NANNESTAD
2634 FÅVANG

13.03.2021 ble det født 5 valper hos Torhild Morgestad, Sømådalen
Kullnr. 211896
Far: Mjøskastellets Emrik - NO37114/18
Mor: Ruska B1 - NO50603/14(x1)
Tyri B2 - NO42784/21(X2)
Hulda B2 - NO42785/21(X2)
Bue B2 - NO42786/21(X2)
Brage B2 - NO42787/21(X2)
Bruse B2 - NO42788/21(X2)

Han er far til 12 valper
Hun er mor til 11 valper
2448 SØMÅDALEN
8890 LEIRFJORD
9012 TROMSØ
2560 ALVDAL
0481 OSLO

15.03.2021 ble det født 6 valper hos Ingvild Espelien, Trondheim
Kullnr. 213447
Far: Jod Juster - NO35051/19
Mor: Kunna B1 - NO50606/14(x1)
Myrtel B2 av Vinterskogen - NO43208/21(X2)
My B2 av Vinterskogen - NO43209/21(X2)
Ozzy B2 av Vinterskogen - NO43210/21(X2)
Fox B2 av Vinterskogen - NO43211/21(X2)
Pavel B2 av Vinterskogen - NO43212/21(X2)
Kuling B2 av Vinterskogen - NO43213/21(X2)

Han er far til 6 valper
Hun er mor til 8 valper
2212 KONGSVINGER
3405 LIER
7023 TRONDHEIM
1455 NORDRE FROGN
9100 KVALØYSLETTA
6013 ÅLESUND

23.03.2021 ble det født 4 valper hos Finn Lund, Drangedal
Far: Zippo Forglemmegei av Revehjerte - NO56606/19
Mor: Urdfjells Barlind - NO32381/18
Urdfjells Barlind Geilo - NO42885/21
Urdfjells Barlind Gol - NO42886/21
Urdfjells Barlind Gvarv - NO42887/21
Urdfjells Barlind Garli - NO42888/21
24.03.2021 ble det født 3 valper hos Hanne Brynhildsvold, Kongsberg
Kullnr. 212476
Far: Toot's Æ Tåle Trøkket - NO32558/18
Mor: Lundeheim's Edda Åsnedotter - NO41577/17
Staffville's Cilia - NO39248/21
Staffville's Conradus - NO39249/21
Staffville's Caspian - NO39250/21
6

Han er far til 3 valper
Hun er mor til 10 valper
2640 VINSTRA
1659 TORP
3302 HOKKSUND
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26.03.2021 ble det født 4 valper hos Anita Lund, Nord-Torpa
Kullnr. 213479
Far: Brage Trym av Kystflokken - NO45333/18
Mor: Urdfjells Bjørk - NO32384/18
IdunStrømpa - NO43352/21
Bliss - NO43353/21
Elfi - NO43354/21
Torpegutten - NO43355/21

Han er far til 4 valper
Hun er mor til 4 valper
2880 NORD-TORPA
2881 AUST-TORPA
3039 DRAMMEN
4041 HAFRSFJORD

02.04.2021 ble det født 2 valper hos Kari Margrethe Haugland, Ålgård
Kullnr. 212988
Far: Staffville's Amandus - NO31117/19
Mor: Langenesjenta's Eisa Piadatter- NO36201/19
Lundeheim's Heimdall Eisason - NO41442/21
Lundeheim's Helly Eisadotter - NO41443/21

Han er far til 2 valper
Hun er mor til 2 valper
4104 JØRPELAND
1940 BJØRKELANGEN

12.04.2021 ble det født 1 valp hos Maylen Sæther, Hemnes
Kullnr. 213335
Far: Mjøskastellets Eine - NO37112/18
Mor: Améliés Kelpie - NO45377/13
Nelyam's High Hopes - NO42736/21

Han er far til 16 valper
Hun er mor til 6 valper
0666 OSLO

16.04.2021 ble det født 2 valper hos Marianne Otervik, Holmøyane
Kullnr. 214090
Far: Lundetuvans Vikke Lodneperikum - SE58400/2011
Mor: Linesviken's Moyla - NO58847/17
Ero - NO45914/21
Mohawk Santo - NO45915/21

Han er far til 17 valper
Hun er mor til 2 valper
0567 OSLO
4821 RYKENE

02.05.2021 ble det født 4 valper hos Barbro Skretting, Lyngdal
Kullnr. 213745
Far: Mjøskastellets Elvin - NO37113/18
Mor: PALUNA's UnnrÅsnedotter- NO33215/14
Botilde - NO44467/21
Bergodine - NO44468/21
Bob - NO44469/21
Balder - NO44470/21

Han er far til 5 valper
Hun er mor til 8 valper
4580 LYNGDAL
4097 SOLA
3140 NØTTERØY
4628 KRISTIANSAND S

05.05.2021 ble det født 2 valper hos Jorunn Merete B. Helgetun, Trondheim
Kullnr. 213805
Han er far til 8 valper
Far: Paluna's Jare Fannison - NO55166/18
Hun er mor til 2 valper
Mor: Keta - NO41744/15
0470 OSLO
Tengu - NO44788/21
7130 BREKSTAD
Kira - NO44789/21

Han er far til 11 valper
Hun er mor til 6 valper
80100 Joensuu, FI
7320 FANNREM
2860 HOV
3890 VINJE

20.05.2021 ble det født 4 valper hos Aud Sommer, Elverum
Kullnr. 214695
Far: Skarnäbbens Theo - SE22896/2017
Mor: Laura - NHSB3100268
Lundesommer Cierggis N1 - NO48401/21(X1)
Lundesommer Jarfe N1 - NO48402/21(X1)
Lundesommer Siekkis N1 - NO48403/21(X1)
Lundesommer Háipa N1 - NO48404/21(X1)

Han er far til 8 valper
Hun er mor til 12 valper
7039 TRONDHEIM
2409 ELVERUM
1746 SKJEBERG
1459 NESODDEN

Han er far til 3 valper
Hun er mor til 6 valper
3617 KONGSBERG
1346 GJETTUM
0357 OSLO

22.05.2021 ble det født 3 valper hos Inger Marie Storli, Steinkjer
Kullnr. 214645
Far: Lundeheim's Gullfakse Emblason - NO33205/20
Mor: Linesviken's Trymi Io-Freyjadotter - NO32891/16
Lyrypa's Trappa - NO48215/21
Lyrypa's Tollak - NO48216/21
Lyrypa's Torn - NO48217/21

Han er far til 3 valper
Hun er mor til 14 valper
6412 MOLDE
1825 TOMTER
8983 VEGA
Lundehund-nytt nr. 3- 2021
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26.05.2021 ble det født 4 valper hos Aud Sommer, Elverum
Kullnr. 214688
Far: Mjøskastellets Eine - NO37112/18
Mor: Lise Du Royaume De Sybir- LOF5LUND124/0
Lundesommer Svarta Bjørn - NO48378/21
Lundesommer Ildri Petunia - NO48379/21
Lundesommer Bergtor - NO48380/21
Lundesommer Lily of the Valley - NO48381/21

Han er far til 16 valper
Hun er mor til 19 valper
44494 UCKLUM, S
7982 BINDALSEIDET
5918 FREKHAUG
24791 Södra Sandby, S

28.05.2021 ble det født 4 valper hos Inger Marie Storli, Steinkjær
Kullnr. 214646
Far: Jølle Buster- NO41743/15
Mor: Lyrypa's Willma - NO34700/18
Lyrypa's Peggy - NO48218/21
Lyrypa's Pitter - NO48219/21
Lyrypa's Pelle - NO48220/21

Han er far til 22 valper
Hun er mor til 4 valper
8890 LEIRFJORD
7023 TRONDHEIM
1367 SNARØYA

08.06.2021 ble det født 2 valper hos Unni Storli, Rennebu
Kullnr. 215499
Far: Lundeheim's Gullfakse Emblason - NO33205/20
Mor: Lyrypa's SanktHelena - NO48339/19
Lyrypa's Runa-Saga - NO51696/21
Lyrypa's Ravn-Zucca - NO51697/21

Han er far til 5 valper
Hun er mor til 2 valper
8400 SORTLAND
0272 OSLO

Importerte hunder:
22.01.2021 ble det født valper hos Nicole Klose, Tyskland
Kullnr. 2217537
Far: Lyrypa's Willy Terje - NO34698/18
Mor: Lyrypa's Åsvor Eirin- NO55259/16
Lovlund's Inga - VDHDCNHLU00118/21

7606 LEVANGER

08.02.2021 ble det født valper hos Nicole Klose, Tyskland
Kullnr. 217116
Far: Lyrypa's Willy Terje - NO34698/18
Mor: Lyrypa's ØyvorEnya - NO47444/17
Lovund's Jente - VDHDCNHLU00122/21

9402 HARSTAD

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

Fire nye prosjektkull født siden nyttår

Pass på hunden også på høsten
Artikkelen er basert på informasjon fra Mattilsynet og tilpasset av Elin Mariboe, foto Inger Synnøve Natten

Av Avls- og sunnhetsutvalget

Det første halvåret av 2021 har vært en produktiv tid i Krysningsprosjektet. Fire kull med til sammen 18
valper så dagens lys. Nå har alle funnet seg godt til rette hos sine eiere og vi gleder oss til å følge dem.

Den 9. mars ble det førte I3-kullet født
av lundehunden Falinn Av Revehjerte,
(NO34339/15).
Hun fikk tre flotte, vitale valper, hvorav 2
hannhunder og 1 tispe. Far til valpene er
prosjekthunden Lundesommer Heimdallr I2,
[NO37330/19(X2)]. Fødselen gikk uten noen
komplikasjoner. Valpene hadde fødselsvekter
mellom 201 og 235 gram.
Foto Alejandra Garcia

Etter en samlet vurdering av prosjektkullet til buhunden Tyri og deres etterkommere ble det i desember 2020 åpnet for
ett nytt kull på to av Tyris B1 døtre, og de ventet ikke lenge.

Den 13. mars fødte Ruska B1 [NO50603/14(x1)]
5 store og fine valper, hvorav 3 hannhunder
og 2 tisper. Far til valpene er lundehunden
Mjøskastellets Emrik (NO37114/18). Valpene
hadde fødselsvekter fra 222 til 290 gram.
To dager etter, den 15. mars, fødte Kunna B1
[NO50606/14(x1)] hele 6 flotte valper, hvorav
4 hannhunder og 2 tisper! Far til valpene er
lundehunden Jod Juster (NO35051/19) som
selv er et resultat av inseminasjon med sæd fra
genbanken til NKK/Norsk Genressurssenter.
Foto Arild Espelien

Tassen beundrer utsikten. Han liker å sitte slik å se utover, han nyter det like mye som menneskene sine. Bildet er fra
Fledda i Sør-Aurdal. Vi hadde gått den såkalte Dølavegen, den som vassfaringene måtte gå i gamle dager, når de trengte å
høre Guds ord og få syndenes forlatelse.

På denne tiden i fjor var vi vitne til et stort utbrudd av en alvorlig sykdom som flere hunder
døde av.
Mange var vi som passet på at hunden
vår ikke luktet på fremmede hunders
avføring til langt inn i vinteren. Vi ble
nok også flinkere til å plukke opp etter
våre egne hunder om vi ikke var det
fra før.
Mattilsynet varsler at vi også i høst vil
se hunder som blir syke, men det er
ikke varslet noen unormal forekomst
av a lvorlig sykdom slik som i fjor.

dene våre. Hvis hunden er syk skal
den ikke tas med til steder der det er
flere hunder samlet. Den bør holdes
unna andre hunder og få en tur til veterinæren.

Da fødte lundehunden Laura (NHSB3100268)
to tisper og to hannvalper etter paring
med norrbottenspetsen Skarnäbbens Theo
(SE22896/2017). Valpene veide mellom 217 og
232 gram og kom til verden ved naturlig fødsel.
Foto Aud Sommer

18

Lundehund-nytt nr. 3 - 2021

Plukk opp avføring etter hunden
din og kast det i en søppelkasse.

•

Kontakt veterinær hvis du oppdager symptomer på sykdom som
kan trenge veterinærmedisinsk
behandling. Ring veterinæren før
du tar med deg akutt alvorlig syk
hund til klinikken.

•

Følg
veterinærens
anbefaling.

Mattilsynets generelle råd til hunde
eiere er som følger:
•

Veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet Ole-Herman Tronerud sier
at det kan komme slike utbrudd som
vi hadde i fjor med jevne mellomrom
uten at kilden er kjent, men at dette
ikke betyr at det er starten på et nytt
omfattende utbrudd.
Så, den 20 mai fikk vi endelig det første
krysningskullet med norrbottenspets!

•

Husk at du som hundeeier har ansvar for å vurdere om hunden din
er frisk og ikke utgjør en smittefare for andre, dersom du tar den til
steder der flere hunder er samlet
(for eksempel hundeansamlinger,
utstillinger, hundebarnehager, og
liknende). I slike sammenhenger
kan det også være greit å unngå
felles kontaktpunkter for hunder,
slik som felles drikkekar eller
matskål.

Mattilsynet overvåker situasjonen
kontinuerlig og har tett kontakt
med privatpraktiserende veteri
nærer, Veterinærinstituttet og Veterinærforeningen.

•

I likhet med at vi mennesker har blitt
flinkere med smittevernet etter coronaens inntog, bør vi også være flinke
med smittevernet når det gjelder hun-

Dersom hunden din viser symptomer på sykdom, bør du ikke
la den hilse eller snuse på andre
hunder på tur.

•

Sørg for at hunden din får luft-ingen og mosjonen den t renger.

vaksine

. . . det kan komme
slike utbrudd som vi
hadde i fjor med jevne
mellomrom uten at
kilden er kjent, men
dette betyr ikke at det
er starten på et nytt
omfattende utbrudd

Mattilsynet

Lundehund-nytt nr. 3- 2021
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Avl med hannhund - Norsk lundehund

Syrinborgs
Tornerose,
Whitestripe Elsa
og Whitestripe
Canutte:
tre avkom
etter Eriksro
Charmiga
Balder

Syrinborgs Snøhvit
og Syrinborgs
Tornerose etter
Balder
Birgith omgitt av Balder og Zippo

Stiller du/deres hannhund/hannhun
der på utstilling? Hvis du/dere gjørhva synes du/dere om resultatene de
ga?
Synes vi stort sett får fine kritikker, men
uansett er det gøy å vise frem rasen, og
morro når du merker dommer virkelig
er interessert i rasen. En utstilling vi var
på sa dommeren at "det er så morsomt
å dømme lundehund, for alt som er
unormalt for andre raser, er naturlig for
lundehund" :-).

Zippo og Balder

Birgith & Morten Andersen
i Våle, Vestfold
Hvor lenge har du/dere hatt lundehund og hvem var din/
deres første lundehund?
Vi har hatt lundehund i åtte år, og Eriksro Charmiga Balder
var vår første lundehund.
Hvilken/hvilke hannhunder har du/dere nå?
Vi har nå Eriksro Charmiga Balder og Zippo Forglemmegei
av Revehjerte.
Når og med hvilken hannhund begynte du/dere med lunde
hundavl?
Det var Balder som først bidro med lundehundavl hos oss.
Har din/deres hannhund/hannhunder gitt mange kull og an
tall valper til nå?
Balder har fem kull og 13 valper, mens Zippo har 2 kull med
7 valper. Det ble hannvalp i kull 1 og 5, og i kull nr. 2, 3 og 4
var det bare tisper. Med ønske om en sønn etter Balder, kom
Zippo i huset fra kull nr. 5.
Hva er det beste med avl av rasen slik du/dere ser det som
hannhundeiere?
20
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At vi klarer å bidra med å få opp antall lundehunder. Det
er også veldig inspirerende å se hvor glade tispeeiere blir
når paringen er vellykket. Det er også veldig morro at valpe
kjøpere har kontakt med oss hannhundeiere og at vi får
mulighet til å følge opp valpene.

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?
Ja vi tenker jo på det. Men vi «presser»

oss ikke på. Tispeeier må selv få velge
om de ønsker å bruke noen av dem og
selvfølgelig må innavelsgraden sjekkes.
Men om noen ønsker å bruke dem skal
vi hjelpe til så godt vi kan for å få det til.
Er din/deres hannhund/hannhunder
med på andre aktiviteter?
Nei, ikke noe spesielt.
Har du/dere noen tanker om ditt/deres
framtidige avl med din/deres hann
hund/hannhunder?
Vi kommer til å fortsette som nå. Det er
mulig vi etterhvert ønsker oss en sønn
etter Zippo. Men vi synes det fungerer
fint for oss med to hunder.

Urdfjells Driva Finse etter Zippo
Forglemmegei av Revehjerte

Hva er det vanskeligste med avl av rasen slik du/dere opp
lever det som hannhundeiere?
Det virker som rasen generelt kan ha vanskeligheter med å pare
seg, kjemien må stemme nesten 100 %. Det er frustrerende når
man vet hannhund parer og kanskje tispeeier har reist langt, og
det ikke blir noen paring.
Har du/dere importert evt eksportert noen lundehund?
Balder ble importert fra Finland/ Åland.
Hva synes du/dere er bra med norsk lundehund?
Vi synes at lundehunder er tillitsfulle og virkelig familie
medlemmer. De er veldig inkluderende, med på alt, har herlig
gemytt og alltid glade og fornøyde.
Zippo Forglemmegei av Revehjerte

Eriksro Charmiga Balder
Lundehund-nytt nr. 3- 2021

21

AKTIVITETENE LYDIGHET, RALLYLYDIGHET
OG AGILITY

Tekst av Dagrunn Mæhlen

I Lundehund-nytt nr. 2-21 skrev
jeg en artikkel om valpepremier
knyttet til spesialen og informasjon
om tidligere skrevne artikler om
premier og vinnere på spesialer
tidligere år.
I denne artikkelen tar jeg et
tilbakeblikk med bla.a. til da Årets
aktivitetshund ble til, og til flere
som deltok i aktiviteter med sin
lundehund på et tidlig tidspunkt.
For mange nye medlemmer vil
nok mange navn på eiere og
hunder i artikkelen med bilder
være ukjente. Mange av disse
hundene er gått bort, mens det for
lundehundeiere med en del års
erfaring med rasen er nok kjente.
Videre i dette nummer er Martine
Andersen i Mosjøen forespurt om
å ta oss videre fra tilbakeblikk til
nåtida med si Eina Fenjadottir
av Vollakloa på 3 år med de
aktiviteter de samhandler med.
Martine er førstegangseier av
rasen, med ung hund og ser
viktigheten av aktivitet, trivsel og
samhandling med lundehunden
sin.
Det er viktig med aktivitet
sammen med våre lundiser. De
færreste eiere deltar i konkurranser
med sine hunder, men har sosial
trening og trivsel sammen med
hunden. Det er mulighet for å
delta i mange ulike aktiviteter.
Med artikkelen her har jeg ønsket
å nevne mange eiere og hunder
ved navn, som har deltatt på ulike
nivå. Denne gang er hovedfokus
tre offisielle aktiviteter (godkjent
av NKK), og også noen andre
aktiviteter blitt nevnt. Da i tekst og
bilder for å gi et tilbakeblikk og til
nåtid.
Til neste nummer vil Anahita M.
Juvelid fortelle om aktiviteten
agility sammen med sin Paluna's
Kira Unnidotter (Pernille) på tre år.
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de som er godkjent av NKK.
Løvheims Odd (Oskar) - Lundisgutten
som ble nr. 1 i hundesprint på Værøy i
2012 da det var 50 års jubileumsfeiring
av klubben, og fikk premie oppsatt
av det Svenska Lundehundsällskapet.
Oskar 11 år lever i beste velgående på
Hitra i Trøndelag hos eier Johanna
Athammer og familie. Johanna har
fortalt at han har vært med på flere
fjelltura også denne sommeren, og er
en sprek lundisgutt men hører noe
dårlig nå.

Snadd - For å gå enda lengre tilbake
så fortalte Turid Helfjord til denne
artikkelen om sin Snadd: en ikkeregistrert lundehund fra Værøy født i
1965, som deltok i 1969 på dressurkurs
i Vadsø. Spesielt var at han var født døv,
og Turid utøvde hunde-døvespråket i
samarbeid med ham.
Etter hvert er også andre nyere
aktiviteter kommet til, som f.eks.
smeller, nosework, kløv, bruks og
weightpulll, så det er mange aktiviteter
rasen kan være med på.

Oskar - Løvheims Odd, foto Johanna
Athammer

Lydighet: glede - arbeid - samarbeid
Lydighet er en hundesport med bestemte øvelser og det bedømmes om
man har klart det riktig. Felles for hundesporten er gleden av å arbeide
og samarbeide med hunden sin.
Frontpage Arna Atladottir og Beyla Arnadottir Av
Vollakloa med eier Dagrunn Mæhlen tok bronsemerket/
apellmerket i lydighet i 2009 og 2012.

Dykebo's Rosen Elfi med Elin D.W. Johannessen i agilityringen,
foto Lars Aude Arnesen

Årets Aktivitetshund ble vedtatt i 2012
Det var mange lundehunder som deltok i mange aktiviteter lenge
før årene 2012 og 2013. Aktiviteter som krevde mye trening og
samspill mellom eier og hund og også deltakelse i konkurranser. Disse
aktivitetene kom ikke fram på samme måte som utstillinger.
Det ble etterhvert viktig å få vist fram
andre hundeaktiviteter enn utstillinger
som hundene deltok i, og få vist rasen
som en aktiv og allsidig rase.

Aude Arnesen kom på delt 1 plass i
Årets aktivitetshund 2013. Frost deltok
i rallylydighet og Elfi i rallylydighet og
agility.

Styret oppnevnte en arbeidsgruppe
med Elin D.W. Johannessen, Dagrunn
Mæhlen og Rachel Hamre som
medlemmer. De arbeidet med de
første kriteriene og poengberegning
for Årets aktivitetshund. Aktiviteter
som da var offisielt vedtatt av NKK.
Arbeidsgruppens forslag til statutter
ble vedtatt av styret i oktober 2012, og
året 2013 var første året det ble kåret
Årets aktivitetshund. Årets hund
ved utstillinger fikk da navnet Årets
utstillingshund samme år.

Slik ble artikkelen i Lundehund nr.
4 -2013 også til, hvor jeg refererer og
her tar for meg spesielt året 2012 før
Årets Aktivitetshund ble vedtatt i
2013. Mange eiere var ganske aktive,
og deltok med sine hunder i lydighet,
agility, agility hopp, tok bronsemerker
og gikk spor. Agility var på denne tida
populært for mange. Andre aktiviteter
var spesialsøk i f.eks. te og lungekreft,
mentaltest, freestyle, blodspor,
jakt, godkjente ettersøkshunder og
hundesprint.

Frost Av Vinterskogen med eier Rachel
Hamre og Dykebo's Rosen Elfi med
eiere Elin D.W. Johannessen og Lars

Jeg vil også her nevne to hunder i
artikkelen fra 2013 som det ble nevnt
som eksempler på andre aktiviteter enn

For å oppnå bronsemerket (apellmerket)
må man klare minst 5 poeng på disse
øvelsene: tannvisning, lineføring, innkalling, dekk fra holdt, stå under marsj og
enkelt dekk i ett minutt. Lydighet klasse
1 er den laveste lydighetsklassen, og har
lignende øvelser som bronsemerket, i
tillegg hopp over hinder og kontroll over
hunden på avstand. Det konkurreres i
fire klasser med stigende vanskelighetsgrad, klasse 1, klasse 2, klasse 3 og FCI
klasse 3.
Tilbakeblikk - lydighet og agility
Frikk Av Vinterskogen - På 1980-tallet
deltok Frikk Av Vinterskogen med eier
fra Nøtterøy i konkurranser i lydighet.
Ingvild S. Espelien forteller at ho tror
at han var født i 1982 og at han mulig
ble lydighetschampion. Det ble fortalt
om Frikk i både Hundesport og Lundehund-nytt på denne tida. Videre forteller
Ingvild at eier kjørte vogn med ham, da
eier hadde ei funksjonshemmet søster
som satt i vogn.
Før rallylydighet ble en kjent aktivitet og
godkjent av NKK, så var både lydighet
og agility de mest populære offisielle
aktivitetene som eierne med lundehund
deltok i.
Vabråtens Eisa - Mange har opp gjennom
årene deltatt sammen med sin hund i aktivitetene agility og agility hopp, men må
også nevne her at Vabråtens Eisa, med
eier Ellen Blakstad Christensen, var den

første og er eneste lundehund som i 2003
har oppnådd å bli Norsk agilitychampion, (N ACH) og kvalifiserte seg og deltok
i NM i 2003. Far til Eisa var Paluna's
Odin og mor Ronja Av Finngambukt.

og ukompliserte lundehunder. Ho håper
at rasen utvikler seg slik og synes det er
veldig bra med krysningsavlen, der veldig
mange med andre hunderaser kunne tatt
lærdom av.

Maahornet's Storm - I lydighetskonkurranser er det mulig at Ingerid Klaveness
som har kommet lengst med sin Maahornet's Storm. Hun deltok i konkurranser med sin Storm i klasse 1 i lydighet
og også i agility klasse 2 i flere år bla.a i
årene 2007, 2008 og 2009. Videre var han
utdannet på spesialsøk på lungekreft,
som han hadde god nese på. Ingerid er
forespurt til denne artikkelen i dag om å
gi litt flere opplysninger, og ho forteller
at Storm var en letttrent og hyggelig fyr.
Ingerid forteller videre:

Ho har etter Storm deltatt aktivt i a gility
med gode resultater med rasen bordercollie og nå på landslagsnivå, som nok
er en mer intens rase som p asser godt til
å utføre aktiviteten. Ingerid er nå gift og
heter Ingerid M
 argrete Rodskier Lenes.

«Men han fikk tidlig vondt i ryggen og
trivdes bedre med et rolig familieliv, da
holdt han seg smertefri.
Kroppen hans holdt ikke
helt for agility, som tross
alt er en veldig krevende og
fysisk aktivitet, som kan
innebære stor risiko for
skader og slitasje. Det ble
ikke flere lundiser i tida
etter Storm sin bortgang,
men anbefaler gjerne rasen
i dag". Forteller videre at
ho nok når agility er lagt
på hylla godt kunne hatt
en hel flokk med lundiser
på hobbybasis med friske

Nobla (Indy)- For å ta Klavenessfamilien
og lundehund videre også til vår tid,
jf tekst om Maahornet's Storm, så har
søskenbarnet til Ingerid, Kristin Toverud
Klaveness fra Kabelvåg blitt eier av
valpen Indy dette året.
Maahornet´s Storm med Ingerid
Klaveness, foto Ingerid Klaveness
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Rallylydighet:
- glede
- samspill
- holdninger

Rallysportens slagord er glede,
samspill og holdninger. Viktigere
er samarbeid, godt humør og en
positiv holdning enn presisjon.
Eier og hund går gjennom en
bane med 15-22 skilt som er satt
opp av dommeren i en bane, og
momentene er en blanding av
lydighet, agility og freestyle.
Leinstadhågens Mille Lermæs, foto May Elisabeth Lernæs Selbekk

Rallylydighet er en forholdsvis ny
aktivitet, og ble godkjent som offisiell
hundesport av NKK i 2013.
Det er flere klasser og stigende
vanskelighetsgrad. Alt etter hvilken av
de 4 klassene man går i.
I klasse 1 deltar man med hunden i
bånd, og de øvrige klasser i klasse 2,
klasse 3 og elite uten bånd. Mulighet
til å starte i rekruttklasse er det også,
og da er det lov til å gi noen godbiter. I
konkurranseklassene er det ikke tillatt,
men lov og viktig å gi ros til hunden.
Banene som er satt opp av dommeren
er aldri like, og konkurransen går på
tid på ca. 3-4 min. Det er fort gjort å
gjøre feil og gå feil i banen.

Tilbakeblikk rallylydighet
Frost Av VinterskogenHundeinstruktør Rachel Hamre har
hatt mange artikler i medlemsbladet.
Gode råd og gjennomgang av alle
klasser i aktiviteten rallylydighet
med siste artikkel i Lundehund-nytt
nr. 1-21. Sammen med sin Frost Av
Vinterskogen trente ho og var aktiv
i konkurranser med ham mens
han levde, og de to oppnådde og
konkurrerte i klasse 3 rallylydighet.
Leinstadhågens Mille Lernæs
hos eier May Elisabeth Lernæs Selbekk
var mulig den første lundehunden som
fikk direkte opprykk til klasse 2 i 2011.
May Elisabeth har også vært aktiv

med sine andre hunder i mange andre
aktiviteter.
Ålvisheim's Nauma Livesdotter og Tuva
Fra Vågen
eier Ida Skarkerud med sine to deltok i
konkurranser med begge lundisjentene.
Nauma i elite og Tuva i klasse 3.

May Elisabeth Lernæs Selbekk, Rachel
Hamre, Ida Skarkerud og Elin D. W.
Johannessen var trolig de første som
deltok i slike konkurranser med sine
lundiser.
Paluna's Tinna hos eier Hanna Gautun, her i trening
før konkurranse, foto Dagrunn Mæhlen
Lundehund-nytt nr. 3 - 2021

Agilty har vært en populær hundesport
der mange lundiser har prøvd seg
på dette og også konkurrert, men
ser ut til at ikke så mange deltar i
agiltykonkurranse i våre dager, og tar
det mer som sosial trening og samarbeid
med hunden sin.
Vingheias Saga, foto Gunn Tove Ormset

En agilitybane inneholder forskjellige
hindere som hopp, tunneler, slalom,
balansebom, møne og vippe, og det er
dommeren som setter opp banen.
Agility er delt opp i flere klasser,
både etter størrelse på hunden og
ferdigheter. Klassene som gjelder er
klasse 1, klasse 2 og klasse 3. Klasse 3 er
den høyeste ferdighetsklassen, dersom
man velger å konkurrere med hunden
sin.
Det er dog mange som kun driver med
agility for å aktivisere hunden sin. I
en konkurranse er målet å komme seg
gjennom banen på kortest tid uten feil.

Dykebo's Rosen Elfi
sammen med matmor Elin D.W.
Johannessen konkurrerte i klasse
3 i rallylydighet. Det har vist seg at
rallylydighet passer godt for lundehund
og eier.

Når ekvipasjen starter er poengene
på 200, og ved feil utførelse trekker
dommer poeng av ekvipasjen mens de
går i banen. Det er også mulighet ved
feil å ta om en øvelse etter bestemte
regler, og færre gjentakelser dess
høyere opp i klassene. Helt feilfri
utførelse gir 200 poeng.
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Agility:
- fart - samspill

Aktivitet sammen med
hunden fører til trivsel for
eier og hund, og er også en
positiv markedsføring av
rasen.

Tilbakeblikk agility
Vabråtens Eisa
- Som nevnt annet sted i artikkelen
er nok fortsatt Vabråtens Eisa den
eneste lundehund som har blitt
agilitychampion (N ACH), samt
kvalifiserte seg og deltok i NM i 2003.
Dykebo's Rosen Elfi
- hos eierne Elin D.W. Johannessen
og Lars Aude Arnesen konkurrerte i
klasse 2 i agility. Elfi og Elin deltok i
mange stevner med god premiering. De
to deltok også stort i rallylydighet opp
til klasse 3.
Lundekloens Vinga og Vingheias Saga
- hos eier Gunn Tove Ormset deltok
begge i agilitykonkurranser. Gunn
Tove har fortalt at Vinga debuterte i
en alder av 10 år. Saga deltok i noen
konkurranser i agility og agility hopp,

Ta gjerne kontakt med
redaksjonen hvis du som eier av
lundehund eller prosjekthund
vil fortelle om dine planer og
opplevelser. Om det så er første
gang dere deltar på en aktivitet
eller f.eks. har gått kurs i forhold
til en hundesport.

det ble noen rosetter, og begge hadde
bronsemerket i agility.
Paluna's Kira Unnidotter (Pernille)
- For å ta aktiviteten agility til nettopp
tida vi har i dag, så har jeg utfordret
Anahita M. Juvelid til å skrive noen ord
til Lundehund-nytt nr 4 om trening og
konkurranse med si Pernille på 3 år.
De to har klart bronsemerket i agility
tidlig i år, og også deltatt i konkurranse
senere. Det hadde vært fint å høre
om trening og samspill med unge
lundisjenta i denne aktiviteten.
Dunderdalens Iver (Iver) og Linesviken's
Gote lo-Freyjason (Hjallis) hos
Astrid Driva Rødsand klarte også
bronsemerket i agility i juni 2021.

På samme måte også om dere
ønsker å fortelle når dere har
deltatt i konkurranser med din
hund uavhengig av resultat, fra
tidligere år og i tida vi er i nå.

Kilde: LHN nr. 4-2013 og NKK med utdrag av regler på nevnte aktiviteter.
Takk til Ingerid Klaveness som har bidratt med flere opplysninger til denne artikkelen om sin Maahornet's Storm og dere andre,
samt mange har avhjulpet med bilda. Takk også til Elin D.W. Johannessen som har vært gjennomleser for artikkelskriver.
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Nåtid - Martine og Eina med aktivitetene rallylydighet og lydighet m.m.
Tekst og forteller: Martine Andersen med Eina, innledning ved Dagrunn Mæhlen

I de seinere år er det nok mange
som har tatt bronsemerket/
apellmerket i flere aktiviteter,
og for hundesporten lydighet er
det nok oftest der det stopper for
eiere av lundehund, og at man
ikke går videre og deltar videre i
konkurranser.

Videre så kan jeg ha utfordringer med
å holde oppe hennes konsentrasjon da
det er mye annet interessant å både se
og lukte på ved stevneplassen. Derfor
er det svært viktig for meg å være konsekvent og miljøtrene mye.

Da er det annerledes med
rallylydighet, og som nevnt er en
stadig økende hundesport og passer
godt for lundehund og eier også
oppover i de videre klassene.

Karo
- Det viser også de siste års
resultater i deltakelse og
konkurranse i Årets aktivitetshund.
For år 2020 var det Karo hos eier
Cecilie Standal som kom på topp
i Årets aktivitetshund med deres
imponerende deltakelse og resultat
i klasse 1 dette coronaåret. Nina
Schneider, Astrid Driva Rødsand og
mange flere har deltatt på aktiviteter
med godt samspill eier og hund de
senere år. Prosjekthunder kan også
delta siden 2016, men dette har ennå
ikke har skjedd. Dessverre er det
blitt noen avlyste hundeaktiviteter
også i nytt coronaår 2021.
Eina Fenjadottir av Vollakloa
- Martine Andersen fra Mosjøen,
som er ny med rasen fra 2018 med
si Eina, er forespurt til å fortelle
litt om aktivitetene lydighet og
rallylydighet. De har til nå oppnådd
bronsekravet, og opprykk til klasse
2 i rallylydighet i 2020 og deltar nå
i klasse 2. Martine er rallykontakt i
Vefsn hundeklubb.

Motivasjonen er også noe vi jobber
mye med. Jeg må hele tiden finne nye
og bedre godbiter for å holde treningsmotivasjonen på plass. Jo større krav
og forstyrrelser vi kommer over jo mer
kresen er hun på belønningen. Så her er
det å variere mye med type belønning
og rose mye på rett tidspunkt.

Etter premiering i Bodø 2019. Med 1 premie og 3 plass klasse 1 begge dager

Når valget om å skaffe seg lundehund
ble tatt, og valpen var vel hjemme, var
jeg tidlig ute etter å se etter lokale kurs
som vi kunne melde oss på. Jeg var i
hovedsak ute etter valpekurs, men det
eneste kurset som var i nærheten på
dette tidspunktet var et nybegynnerkurs i rallylydighet. Eina var på dette
tidspunktet knappe 7 måneder og
egentlig for ung til å kunne få delta.
Men etter en forespørsel fikk vi lov. Vi
imponerte stort hos den lokale hundetreneren som holdt kurset og fikk her
pådriv til å planlegge stevnestart.
Rallylydighet er ikke en stor sport i
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Utfordringer som vi har
Som kanskje flere andre lundehund-
entusiaster kjenner seg igjen i, så er
Eina sta! Eina er en liten hund, men
med stor personlighet hvor hun har
mange meninger og utrykk. Dette
har stor innvirkning på hvordan vi
presterer utifra hvordan dagsformen er.
På treningsstevne, to dager før stevne
gikk vi inn til en poengsum på 200
i klasse 2. På selve stevnet disket vi i
klasse 2, da hun slett ikke var særlig
interessert.

nærområdet vårt i Mosjøen (Nordland), hvor vi består av en liten gruppe
aktive rallyentusiaster, som de siste
årene har blitt større etter flere aktive
treninger og rekruttering. Vefsn Hundeklubb er min lokale hundeklubb
hvor jeg er rallylydighetskontakt.
Her jobber jeg mye med å arrangere
ukentlige treninger og rekruttering av
sporten. Jeg var med å arrangere mitt
første stevne for den lokale hundeklubben høsten 2020, og nytt stevne ble
arrangert og foregikk i mai 2021. Her
ble det en disk, og neste dag viste Eina
seg fra sin beste side og det ble 2 plass i
klasse 2.

Forskjeller og likheter
I 2020 klarte jeg og Eina å ta bronsemerket i lydighet. Dette var ikke noe vi
hadde forberedt oss på, før en venninne
i den lokale hundeklubben ringte og
fortalte at nå måtte jeg melde meg på,
og prøve meg på bronsemerket i lydighet, da en dommer skulle komme til
helgen. Denne dagen hadde jeg arbeid
og dommer møtte meg derfor på en
parkeringsplass på det lokale havneområdet, like før jeg måtte reise til jobb.
Jeg leste fort gjennom reglene på nett
og tenkte at det skader ikke å prøve.
Etter endt prøve gratulerte hun meg
med bestått. Eina fikk masse ros og
tyggebein som belønning. Jeg var overrasket over at vi faktisk kom igjennom
med god margin, og fikk skryt av dommer for måten vi fullførte prøven på.
Vi har ikke videre trent på lydighet i
konkurransesammenheng, men har
deltatt på noen konkurranserettede
treningskvelder for lydighet. Jeg tror
nok at vi kunne ha startet klasse 1
i lydighet, da Eina har gode forut
setninger for dette, men det vi spesielt
liker med rallylydighet er at vi kan
rose hunden verbalt gjennom øvelsene.
Uten ros så tror jeg nok ikke lille Eina
hadde orket å høre så mye på matmor.
Alle hunder og førere har etter min
mening nytte av å trene sammen da
dette styrker deres forhold. Rally

lydighet er en flott
aktivitet for alle
hunder, hvor samspill og kontakt
er like viktig som
selve lydigheten.
Øvelsene i både
rally og lydighet er
begge bygget opp
slik at de aller fleste hunder og eiere
skal kunne delta.
Lydighet baserer
seg på gleden av å
arbeide og samarbeide med hunden.
Mye klapp og ros etter et fantastisk løp/prestasjon fra stevnet
Ut fra dette blir du
4
og 5.09.21. Foto: avisa Vefsn.no
vurdert av en dommer
og får utgitt en poengbrukes til alt man måtte sette seg inn i.
sum fra 1-10 i hver enkelt øvelse.
Det er kun trening som oftest skal til! I
Opplevelser og trening
Gjennom all treningen, kursene og
stevnene sitter jeg igjen med en opplevelse av tilhørighet, og en følelse av
at man aldri blir utlært. Jeg lærer hele
tiden nye metoder for å få treningen
til å fungere og lærer meg å kjenne
hunden enda bedre. Vi utvikler oss og
lærer å se ting fra flere perspektiver. Vi
har møtt mange fantastiske mennesker
som har lært oss masse og bistått i vår
trening, noe vi er svært takknemlige
for.
Utenom lydighet og rally så har vi også
jobbet litt med agility. Lundehunden er
for meg en allsidig hunderase som kan

tillegg til at vi for første gang i fjor høst
var med på elgjakt og blodspor, hvor
lille Eina fikk være med å felle sin første elg. Dette var stas!
Jeg ønsker å si takk for meg og for
at dere har lest og fulgt min historie
frem til i dag. Ved ønsker om å starte
konkurranserettet lydighet så har jeg
råd til deg om å kontakte den lokale
hundek lubben din, meld deg på kurs
og sette seg inn i de ulike grenene sine
regler. Det er kun trening som skal
til og med påståvilje kan dere komme
langt! Venter du valp så anbefaler jeg
videre å starte tidlig med treningen. Og
husk all lydighetstrening er hverdagslydighet!

Premieutdeling i klasse 2 med 1 premie og 3 plass med 192 poeng. Foto: avisa Vefsn.no
Takk til Martine Andersen som har tatt oss med på hennes opplevelser og
aktiviteter i tekst og bilder med si Eina i nåtid.
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Unngå separasjonsangst hos hunden din

Løpetid

Artikkelen er bygget på informasjon fra Jeanette Sandbæk Håland hos Agria og tilpasset av Elin Mariboe

Av Christen Lang

Mange hunder har i løpet av koronatiden blitt
vant med å ha menneskeflokken rundt seg
store deler av døgnet. Uavhengig av om du
har en valp, unghund eller voksen hund er det
viktig å trene og vedlikeholde hjemme alenetreningen.
Alene hjemme - Irja slapper av i buret sitt.

Er det for sent?
Flere hundeeiere er bekymret for om det er
for sent å tilvenne hunden å være alene etter
en lang periode med hjemmekontor. Dette
kan Sandbæk Håland avkrefte:
– Det er aldri for sent å starte hjemme
alene-treningen. Jeg har selv "slurvet" med
min hund, Tequila på 10 år. Hun har hele
tiden vært vant til å være sammen med
eldstemann, Max. Nå som Max er 15 år må
jeg forberede meg på at hun også må være
hjemme helt alene, derfor øver vi på det. Selv
gamle hunder kan lære nye triks!
Når bør man starte treningen?
Det er vanskelig å si når vi kan returnere til
våre fysiske arbeidsplasser eller skoler, men
ifølge Sandbæk Håland er det generelt viktig å
starte treningen tidlig.
– Det er lurt å begynne treningen i god tid,
slik at man ikke stresser med det i siste liten
og gir hunden en dårlig opplevelse. Den
opplevelsen kan sitte fast i lang tid. Det beste
er å gjøre det såpass gradvis at hunden lykkes
uten en slik opplevelse. Husk også at noen
hunder trenger mer tid enn andre.
Hvordan gå frem med hjemme alenetreningen?
Mange tenker kanskje at det er umulig å trene
når man sitter på hjemmekontor, men det er
det faktisk ikke. Det ligger mye god trening
og tilvenning ved å legge inn et fysisk skille
mellom deg og hunden, for eksempel ved å la
den være inne på et rom med lukket dør.
Jeg starter gjerne treningen slik, da jeg
synes det gir en fin og gradvis overgang.
Jeg starter med korte økter hvor jeg lukker
døren og går ut, slik at hunden hører at jeg
er i nærheten. Når den er rolig går jeg inn og
belønner, gjerne i form av å kaste godbiter
den kan søke etter i rommet. Deretter går
jeg ut av rommet igjen. Jeg lar hunden være
alene på rommet gradvis lengre og lengre for
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hver gang. Fordelen med å være innenfor de
samme veggene når dere trener er at det er
lett å høre når hunden gjør noe riktig, noe
som kan være vanskelig med tykke vegger
mellom dere.
Når hunden er komfortabel med å være alene,
kan man bevege seg ut av huset.
– Dette er kun korte økter i begynnelsen, og
deretter øker jeg tiden jeg er borte. Det er
også fint å bruke ettermiddager og kvelder
til dette hvis du sitter på hjemmekontor på
dagtid, tipser Sandbæk Håland.
Unngå et stort avskjedsnummer
Det er viktig å gjøre minst mulig ut av
avskjeden, både i innlæringsfasen og videre
fremover. Gjør det naturlig at du drar og
unngå å gjøre et stort nummer ut av det.
Dette kan skape negative forventninger.
– Det kan også være lurt å gi hunden noe
den kan holde seg opptatt med, for eksempel
en kong med noe fryst inni eller ved å kaste
godbiter utover gulvet mens du "sniker"
deg ut, råder Sandbæk Håland.
Tur midt på dagen?
For mange har det blitt en vane å gå lufteturer
i lunsjpausen. Den dagen man må tilbake på
kontoret blir dette vanskelig å få til, og her
sier Sandbæk Håland at det er lurt å starte
tilvenningen allerede nå.
– Hvis hunden er vant til tur i lunsjen ville jeg
gradvis flyttet turen til senere på dagen. En
lengre tur om morgenen hjelper godt med i
denne tilvenningen.
Hva om hunden viser tendenser til
seperasjonsangst?
Noen hunder blir urolige, lager mye lyd og
blir generelt opprørt hvis man forlater dem.
– Hvis hunden blir stresset eller lei seg ville
jeg prøvd å bryte ned treningen. Da har
treningen sannsynligvis gått for fort. Gå
noen skritt tilbake, og bygg gradvis opp igjen.

Klarer du ikke å løse problemet kan det være
lurt å spørre en hundetrener om hjelp. De kan
observere dere og hjelpe til med å identifisere
utfordringen, anbefaler Sandbæk Håland.
Ikke glem å rose hunden for riktig atferd
Ros er nøkkelen til suksess. Mange glemmer
å applaudere hunden når den gjør noe riktig,
og uten ros vet den heller ikke hva du ønsker
at den skal gjøre.
– Mine beste råd er å ha lave kriterier, øke
vanskelighetsgraden gradvis og gi masse
ros og gode opplevelser underveis. Din egen
holdning til treningen er også viktig. Starter
du med tanken om at "dette kommer ikke
til å gå", så nei – da gjør det sannsynligvis
ikke det. Vær positiv, kreativ og finn gode
løsninger, så er jeg sikker på at dette går bra!,
avslutter Sandbæk Håland.

Irja og de små en av de første levedagene. Foto Elin Mariboe.

Løpetid er noe alle tispeeiere vil oppleve. Det er en
naturlig del av tispens liv og i motsetning til oss
mennesker er hunden fertil hele livet, altså den har
ingen menopause.

Noen triks i ermet
• En sliten og fornøyd hund slapper bedre
av enn en hund full av energi. Det er
derfor viktig å ha tilfredsstilt hunden
fysisk og mentalt i forkant av hjemme
alene-treningen.

Den første løpetiden kan inntreffe allerede når tispen er 5
måneder, men normalt vil den inntreffe når hun er 8 til 12
måneder. Her er det store variasjoner fra rase til rase og fra
individ til individ innen samme rase. Normalt vil løpetid
inntreffe med 7 til 8 måneders mellomrom, men det kan gå
kortere eller lengre tid, opp til 12 måneder. Uten at dette er
unormalt eller noe å bekymre seg om for eieren.

•

Løpetid kan inndeles i to faser: forløpet og høyløpet.

•

•

Overgangen fra et fylt hjem til en stille
tilværelse kan være stor for hunden. Det
kan derfor være lurt å ha på radioen når
hunden er alene hjemme.
Hunder ser og lærer av hverandre.
Kjenner du noen med en rolig, trygg og
voksen hund kan du spørre om å få låne
den noen dager i begynnelsen som en
"mentor". På den måten kan hunden din
lære at det går an å slappe av og kose seg
uten menneskeflokken.
Hvis du er usikker på hvordan hunden
oppfører seg kan du sette opp et kamera
og filme den. Det finnes flere tjenester
og produkter for dette formålet, hvor du
også eventuelt kan snakke med hunden.

Tegn på kommende løpetid er at tispen markerer, tisser
hyppigere enn ellers. Dette er for at hun skal gi beskjed til
hannhundene om hvor hun er og at hun snart er klar.
Tispens kjønnsorgan, vulva, hovner opp, dette kan skje opp
til fem dager før blødningen starter. I denne fasen vil man
merke at hannhundene vil vise stor interesse for henne og
snuse henne bak og tydelig gi beskjed om at noe er på gang.
Vulva vil i denne perioden være ganske hard, og når blodet
starter vil fargen være rød. Løpetidens start regnes til den
første dagen vi oppdager blod. I forløpet kan tispen ikke
pares. Hun er da ikke åpen for å ta imot hannhunden.

slik at løpetiden vil vare i ca. 21 dager, men her er også store
variasjoner.
Hormonet progesteron produseres av eggstokkene selv om
tispen ikke blir paret og ikke blir drektig, men konsentrasjonen
er noe høyere hos en drektig tispe. Det er imidlertid også
store variasjoner her. Hormonet østrogen produseres også
uavhengig av om hun er drektig men i noe lavere grad da.
Pseudo drektighet = innbilt drektighet er noe alle tisper har
i perioden mellom løpetidene. Årsaken er at hormonnivået
hos en drektig og ikke drektig tispe er omtrent det samme,
slik at innbilt drektighet er en normal del av tispens syklus
og vil normalt ikke føre til noen plager for henne.
Noen tisper får imidlertid unormalt kraftige reaksjoner,
slik som melk i pattene og at hun vil grave og lage rede,
på den tiden da hun om hun hadde vært drektig skulle ha
født valper. Hun kan da også adoptere leker og vil ligge i
hundesengen med disse som substitutt for valper.
Dette kan være plagsomt, men kanskje i større grad for
eieren enn for hunden.
Gode råd her er å aktivisere hunden, gå mye tur. Ikke la
henne ligge i hundesengen, og å minske på foringen. I
ekstreme tilfeller kan man kontakte veterinær.

Etter ca. 10 til 12 dager går hun inn i høyløpet, da vil vevet bli
mere mykt og fargen på blodet blir mer sparsomt og fargen
forandres til mere brunlig. Høyløpet varer i en til to uker,
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Lillelunden

Ditt liv med hund

En solskinnshistorie

Av Elin Mariboe

Tekst av Kari Margrethe Haugland, foto Gerd Geissler

Hjelp hunden å finne kjøttbeinet

Jeg har lyst å fortelle
om Lundeheim´s Garm
Emblason som er i München
- Tyskland og hvilken rolle
han skulle komme til å spille
for sine nye eiere.
Gerd og Tanja Geissler ventet på sin
hannhund fra oss, og da Embla fikk sitt
kull med 3 hanner i januar 2020, ble
det bestemt at den ene skulle reise til
München - til sin nye familie. De hadde
mistet sin Lundehund, som var blitt 14
år, og skulle nå få sin etterlengtede nye
skatt.
Garm ble til Zafferano og Tanja og Gerd
begynte å forberede seg på når de skulle
hente sin nye valp og gjøre alt klart. Så
kom nedstengningen pga Covid19 og
ukene gikk og ble til måneder.
Plutselig en dag kom meldingen fra Gerd
at Tanja hadde fått hjerneblødning, og
det var så alvorlig at de kom akkurat
tidsnok til at livet kunne reddes. Dagene
og ukene gikk på sykehuset for Tanja og
Gerd, og jeg spurte om de kanskje skulle
vente på neste kull. Det var uvisst når de
kunne hente Zafferano pga covid19 og
det var enda mer uvisst hvor lang tid det
ville ta for Tanja på sykehuset.

Zafferano i senga til Tanja

Tanja var helt sengeliggende, både rørsle og tale var alvorlig skadet. Men da
Gerd snakket til henne og nevnte Zafferano, lyste øynene hennes opp og
Gerd forsto at hun måtte få Zafferano.
Jeg hadde sendt bilder av han og hun lå
med bildene i sykehussenga, og legene
hang de opp for henne. Jeg forsto at jeg
ikke kunne kansellere dette kjøpet. Vi
gjorde avtale om at jeg skulle ha Zafferano til det ble åpnet opp for å krysse
grensene og Gerd kunne komme å hente
hunden.
Jeg fikk jevnlig meldinger om hvordan
det gikk med Tanja. Det var ikke store
skritt framover, men Gerd sa hele tiden
at det går framover med bittesmå skritt,
så går det litt tilbake, for så å gå i riktig
retning igjen. Men hele tiden var hun
opptatt av bildene av Zafferano og ventet på han.
13. august fikk Gerd endelig komme
og hente Zafferano. Da var det akkurat
åpent for å fly til Norge, en liten stund,
før det ble nedstengt igjen. Men de klarte det.

Første møte med Tanja og Zafferano i
sykehushagen
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Gerd tok Zafferano med seg til sykehuset i München, trillet Tanja ut i hagen
og la Zafferano i fanget hennes. Det var
et rørende øyeblikk. Det var akkurat
som Zafferano forsto umiddelbart. Han
lå helt rolig i fanget til Tanja og de så på

hverandre. Det er ingen tvil om hva en
hund kan være for oss mennesker, de
har empati og kjærlighet og de forstår.
Da legene på sykehuset fikk vite at Gerd
hadde tatt hunden med til sykehuset, ble
det oppstandelse, fordi det ikke var lov å
ha dyr der. Men fysioterapeutene kalte
inn til møte og fork larte hva Zafferano
betydde for Tanja og de mente at Zafferano ville være en betydningsfull hjelp
for Tanja til å bli fortere bedre. Da fikk
Gerd den glade nyhet fra legene: "Denne
flotte hunden fra Norge skulle få være
en terapihund for Tanja, og kunne komme til sykehuset på besøk fortsatt".
Tanja ble sakte bedre, og i oktober kunne Gerd hente henne hjem. Hun er
fremdeles avhengig av hjelp hele døgnet,
de har alle slags hjelpemidler og fysioterapeuter som kommer hjem til dem,
men det viktigste er at hun har Zafferano hos seg. Han viker ikke fra hennes
side, og det første han gjør etter han har
vært ute på tur, er å gå rett oppi senga
til Tanja. Gerd har laget en fin trapp til
han, og han har et eget «depot», der han
kan ligge og ha utkikk over alt som foregår og se på TV.
Slik ble Lundeheim´s Garm Emblason
til Terapihunden Zafferano i München.

Vil du lære hunden din noen triks?
På internett finnes det utrolig mange fine videoer med instruksjon
til hvordan du kan lære hunden din forskjellige triks.
Sjekk ut Solveig Trippestads hjemmeside: https://solvt.wordpress.
com/innlaering-av-over-100-tricks/
Her finner du over 100 triks og øvelser hun har linket videre til.
Du kan i tillegg sjekke https://www.catchhund.no/ Denne
hundeskolen har en blogg som du finner om du skroller nedover
siden. Her kan du lære hunden din å skamme seg.
Vi minner også om Norsk Kennelklubb akademiet. Gå inn på www.
nkk.no og trykk på fanekortet NKK-adademiet øverst på siden. Her
finner du en rekke digitale kurs som kan være nyttig. For eksempel
om hund i båt.
Lykke til med treningen!
Hekla som danser piruett, foto Theodor Xiakai Hovde
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Lundehundmyldring på
Jektefartsmuseets uteområde i
Bodøsjøen, 29. juli 2021
Tekst Karen Elise Dahlmo, foto Jon Wagtskjold

Endelig fikk vi til et lite arrangement i regi av Museumsgruppa i
klubben.
Det var opprinnelig planlagt i forbindelse med fjorårets Lundehunddager på
Værøy. Den gang ei, en pandemi kom
som kjent og satte en stopper for både
det og Lundehunddagene.
Mange lundehunder, eiere og nysgjerrige
dukket opp til lundehundmyldringen

Denne gangen møttes Museumsgruppa
og leder Merete, og fikk rigga opp grinder, flott plakat og rollup. En liten filial
av Lundebua poppet også opp. Det var
bare å vente på om det kom flere som
ville møtes. Sola skinte og alt ble lagt til
rette for et fint, lite treff. Til sammen var
det 17 lundehunder som dukket opp fra
nord og sør. Praten gikk rundt om hundene og nye bekjentskaper ble knyttet.
Mange gjester stoppet opp og kom bortover for en liten prat. Det kom også
noen som skulle stille seg opp på valpelista og Lundehundboka ble innkjøpt.

Fra foredraget om lundehundens historie
med Karen Elise Dahlmo

fartsmuseet med bilder og informasjon
om lunde
hunden, historikk, bruk og
dagens situasjon for rasen.
Til slutt kom NRK på uventet visitt og
det resulterte i innslag både i lokalradio
og tv-sending. De filmet og intervjuet
og hundene ble vist fram, fin reklame
for rasen.
Vi takker for oppmøtet og hjelp til å
gjennomføre arrangementet. Det kan
godt gjentas i en eller annen form neste gang det skal være Lundehunddager
i nord.
For museumsgruppa,
Karen Elise Dahlmo

Turen ble den samme som i fjor på ca
9 km tur-retur opp til Løytetjønn hvor
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På kvelden ble det grill/pizza . Vi var
heldige med været og det sosiale varte
langt ut på kvelden etter at vi hadde fått
i oss mat.

Heisann alle lundehundvenner i Trøndelag
Høsten har gjort sitt inntog her i
Trøndelag, plutselig hadde vi 1. september og det begynner å bli gult
og oransje rundt oss.
Det er både positive og negative ting
med høsten – det negative er at sommeren har gått altfor fort, det positive
er alle de vakre fargene, høstluften og
sist men ikke minst – det blir mindre
av flått og hoggorm!
Det har også i år vært en rolig sommer
her i avdelingen, mye pga pandemien.
Vi hadde kurs i Nosework/Agility siste
helgen i mai. Det var et vellykket kurs
der hunder og eiere fikk prøvd litt variert gjennom helgen. Flere i Trøndelag
har hatt noen spontantreff, ellers har
det ikke vært noe organisert aktivitet.
NKK Trondheim ble gjennomført i juli
med ny rekord i påmeldinger – det er
tydelig at mange har savnet utstillinger
og det sosiale rundt det.

Dagrunn Mæhlen med gobit-tekke,
foto Hilde B.B. Altø

på besøk her hjemme hos oss, de ville så gjerne få fokus på lundehunden.
Og det gjorde de til gangs, to-siders
flott artikkel der hundene til og med
ble midtsidegutter!
Her på Lonkan fikk vi også overaskende besøk fra nord, Merete Evenseth og Karen Elise Dahlmo med
sine firbeinte. Og jaggu dukka
Dagrunn Mæhlen opp også med
sine to firbeinte. Vi ordna med ferske krabbeskjell og krabbeklør, så de
fikk et riktig så flott gourmetmåltid
– såpass må det være tenkte vi!
Så som takk for gjestfriheten, så ødela
Karen Elise en solstol og ene hunden
sto for at vi måtte demontere deler av
verandaen da hun hadde funnet ut at
hun skulle ta seg en velfortjent dupp,
uten å gi seg til kjenne. Det ble lete
aksjon på gården, men med en lykkelig
slutt – hun hadde jo bare sovet innerst
inne under verandaen der ingen hverken så eller hørte henne. Det var en
meget glad Karen Elise som fikk igjen
tispa si, og alle på både to og fire koste
seg resten av kvelden.
PS! Bare for å avklare eventuelle misforståelser, så er teksten
om ødeleggelsene skrevet med
meget humoristisk tone Solstolen trengte vel å havne på
dynga, og verandaen? Tja, nå
må vi jo bare rive og bygge ny –
det var vel også på tide. De sier
at alt skjer av en grunn – tusen
takk for besøket dere fra nord!

☺

Tekst og foto av Alejandra Garcia
alle kunne nyte en matbit ved vannet
mens noen av hundene jaktet på lemmen.

Tekst av Hilde Birgitte Berg Altø

I sommer var lokalavisa Fosna-Folket

Etter noen timers prat ute, var det
klart for et lite foredrag inne på Jekte-

Lundehundhelg Uvdal 2021
Det ble en superfin helg i Uvdal med
hele 28 hunder og 30 glade folk. De
fleste ble med hele helgen mens noen få
kom på dagsbesøk og var med på tur og
felles grilling / pizzakveld.

Nytt fra Avdeling Trøndelag

Det har blitt en fin tradisjon med dette
treffet og mange gleder seg og ser frem
til denne dagen. Det ble litt kræsj med
treffet og NKK Lillehammer da dette
var den eneste datoen jeg hadde mulighet til å holde arrangement. Neste år
satser vi på at enda flere melder seg på.

I fjor måtte vi
droppe vårt årlige
treff på Kvam, da
ble det istedenfor
arrangert
valpeshow og treff
på Lonkan gård
med stor suksess.
I år derimot, ble
det lundehundtreff og sosialt lag
på Kvam Motell og Camping,
etter Steinkjer
utstillinga som

Hilde på Lonkan gård, foto Merete Evenseth

var i september. Det får vi komme med
info om i Lundehund-nytt nr. 4.
Ellers så får vi se hva vi greier å få til
av aktiviteter resten av året. Vi ønsker
virkelig å få til den årlige julelunsjen
vår, som vi også måtte hoppe over i
fjor. Vi ser etter alternative løsninger
om vi ikke kan bruke den vanlige treff
plassen vår. Info om arrangementer etc
vil komme på epost og i våre kanaler
på facebook.
Ønsker dere alle en nydelig høst, håper
virkelig vi sees i en eller annen sammenheng snart!
På vegne av styret for NLK, avd Trøndelag
Hilde Birgitte Berg Altø

Stolmassakren, foto Hilde B.B. Altø
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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 internet-address:
http://lundehunddatabase.no/nlk/. To be
granted access, please contact Mr. Marc
Daverdin at the eMail-address indicated
above.

Valpeformidler kan også hjelpe
til med omplassering av lundehunder.

Kontaktpersoner ved mage/tarm problemer

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

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

The database also offers help finding
suitable partners when breeding your
Lundehund.

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

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

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

Æresmedlemmer
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

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

Styreleder

Hilde Birgitte Berg Altø, Vallersundveien 188,
7165 Oksvoll, tel: 485 04 109,
e-post: teamleksalunden@gmail.com

Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem

Jann-Magnar Fiskvik
Gunn Tove Ormset
Claudia Melis
Merethe Boneng

Varamedlemmer

Iren Storli
Siri Monkan
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Valpeformidler
Alejandra Garcia,
tel: 412 67 679 (ons, fre 17-19)
e-post: valpeformidler@lundehund.no
Avl- og sunnhetsutvalget
e-post: avlogsunnhet@lundehund.no
Christen Lang, leder
Hanna Gautun
Sigrun Rytter
Torbjørg Lille Wagtskjold
Ingvild Svorkmo Espelien
Krysningsgruppa
e-post: krysningsgruppa@lundehund.no
Se Avl- og sunnhetsutvalget
Valgkomite (oppnevnt av årsmøtet)
e-post: valgkomite@lundehund.no
Astrid Driva Rødsand
Alejandra Garcia
Geir Morten Jansberg
Varamedlem til valgkomitéen
Ingvild Høvik Kiland
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
Redaksjonen for klubbens hjemmeside
Bestilling av kalender hos Lundebua
Ansvarlig for Årets Utstillingshund
e-post: utstillingshund@lundehund.no
Ellen Utsi
Anette Vabø
Ansvarlig for Årets Aktivitetshund
e-post: aktivitetshund@lundehund.no

NLK avdelinger
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NLK komitéer og utvalg

NLK Database

Revisor
Vararevisor

Mari Østgaard
Trond Åge Seem

Valgkomite

Unni Storli
Tonje Andersen

Vara til valgkomite

May Elisabeth Lernæs Selbekk

Astrid Driva Rødsand
Ida Skarkerud
___________________________
* Permisjon.

Arbeidsgruppe bruksegenskaper og atferd
e-post: mentaltest@lundehund.no
Solveig B. Steinnes
*Elin D.W. Johannessen
Sigrun Rytter
Gunn Tove Ormset
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
Klubbens medlemsblad, Lundehund-nytt
e-post: redaksjon@lundehund.no
Elin Mariboe
Dagrunn Mæhlen
Solveig Bjørkenes Steinnes
Jon Wagtskjold
Klubbens hjemmeside,
www.lundehund.no
e-post: hjemmeside@lundehund.no
Ragna Fossen, redaktør
Berit Fanneløb Marthinussen
Trine Thoresen
Astrid Driva Rødsand
Arbeidsgruppa for Lundehund-museet
e-post: museum@lundehund.no
Karen Elise Dahlmo
Rita H. Daverdin
Turid Helfjord

NLK fylkeskontakter
Troms og Finnmark, nord
Janne-Grethe Konst Strøm,
tel: 915 25 944,
e-post: janne-gretheks@hotmail.com
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: 485 04 109
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
Vestfold og Telemark
Tove Strandmoe, tel: 908 54 654,
e-post: strandmoe@online.no
Viken vest
Kristin Duvold, tel: 928 30 771,
e-post: kriduvold@hotmail.com
Viken øst
Irene Zakariassen, tel 476 50 745,
e-post: irza@outlook.com
Oslo
Pascale Renée Cyr, Tel: 482 61 431,
e-post: pascale_cyr55@hotmail.com
Innlandet vest
Gro W. Viken, tel: 905 85 277,
e-post: groviken@online.no
Innlandet øst
Geir Morten Jansberg, tel: 476 26 707,
e-post: butikksjef.kongsvinger@fargerike.no
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Returadresse: NLK v/Jon Wagtskjold
Lyshovden 128, 5148 Fyllingsdalen

Vilje (Hakon) tar seg en tenkestund. Foto Hilde B.B. Altø.

