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- LUNDEHUND NYTT Redaksjonskomité
Lundehund-Nytt med felles e-post redaksjon@lundehund.no
Elin Strand (leder), kan også nås på separat e-post redaksjon
redaksjon--leder@lundehund.no
Helge Tollefsen, Gunn Tove Ormset og Maien Munthe-Kaas.
Postadresse til redaksjonskomitéen:
Redaksjonskomité for Norsk Lundhund-nytt v/ Elin Strand, Svarthammarvn. 63,
8015 Bodø. Mobil: 91618488, Tlf: 75585889
Forfatterne er ansvarlige for innholdet i egne artikler
Trykk: Grenland Reklame AS
Annonser: 1/1 side kr. 400

1/2 side kr. 200

Forside foto: Ask.
Frist for stoff til LUNDEHUND-NYTT: 1.september, 15.november, 15.mars, 15.juni

- Norsk Lundehund Klubb Klubbens adresse
Norsk Lundehund Klubb v/leder Anita Aunli, Eikaveien 11, 1597 Moss.
Klubbens regnskapsadresse
Norsk lundehund Klubb, v/kasserer Christer V. Gimse, Skrabben 1 B, 0682 Oslo.
Kto
7877 06 94409
IBAN NO91 7877 0694 409
BIC / SWIFT DNBANOKKXXX
STYRET I NORSK LUNDEHUND KLUBB 2008
Felles ee-post styret@lundehund.no
Leder: Anita Aunli. Eikaveien 11, 1597 Moss.
Tlf. 69 20 62 96/478 84 964. leder@lundehund.no
Sekretær: Toril T. Munthe-Kaas. Hagaskaret 2, 4330 Ålgård.
Tlf. 51 61 74 20/91 33 21 11
Kasserer: Christer V. Gimse. Skrabben 1 B, 0682 Oslo. Tlf. 97 47 96 79
Styremedlem: Jan H. Opsanger. Omvikedalsveien 51, 5464 Dimmelsvik.
Tlf. 53 48 17 29/99 57 41 39
Styremedlem: Beate-Annette Løvlid. Hansvoll gård, 9050 Storsteinnes.
Tlf. 99 48 80 74
Varamedlem: Kristin Killi. Skrabben 1 B, 0682 Oslo. Tlf. 40 22 37 76
Seniorkonsulent: Sofie Schønheyder. Gullbergs v. 28, 0375 Oslo. Tlf. 22 52 15 63
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- REGIONALE KONTAKTER Finnmark Line Suomalainen. Ulvestad gård, 9925 Svanvik.
Tlf. 402 00 442. e-post: linesurf@online.no
Troms Merete Evenseth. Toras veg 41, 9022 Krokelvdal.
Tlf. 916 44 269/941 69 355. e-post: mereteevenseth@yahoo.no
Nordland Brit Mari Olsen Solvang. Langfjellv. 347, 8615 Skonseng.
Tlf. 75 14 82 10. e-post: obrima_s@hotmail.com
NordNord-Trøndelag Unni Hofstad. Austafjord, 7900 Rørvik. E-post: eiliv@hofstad.cc
Sør--Trøndelag Solvor Melum. Bratsbergveien, 7039 Trondheim.
Sør
Tlf. 73 83 70 28 e-post: solvor.melum@c2i.net
Møre og Romsdal Astrid Olsen. Samfjord, 6270 Brattvåg.
Tlf. 70 21 54 42. e-post: frigg@online.no
Sogn og Fjordane / Hordaland Bjarne Hjelmeseter. 5474 Løfallstrand.
Tlf. 53 48 03 19/986 22 510 e-post: bjarne.hjelmeseter@knett.no
Rogaland Liv Skjervik. Sygnaveien 16, 4308 Sandnes.
Tlf. 51 67 22 16. e-post: livskjervik@hotmail.com
ØstØst- og VestVest-Agder Tor Omholt. Omholt, 4824 Bjorbekk.
Tlf. 37 09 32 68. e-post: mulleliten@c2i.net
Hedmark / Oppland Gro W. Viken. Sandrud, 2647 Sør-Fron.
Tlf. 905 85 277. e-post: groviken@online.no
Østfold Anita Aunli. Eikavn. 11, 1597 Moss.
Tlf. 69 20 62 96. e-post: aniaunli@online.no
Buskerud / Vestfold / Telemark Gerd Haugen. Storsand, 3475 Sætre.
Tlf. 32791570. e-post: ger-ha@online.no
Akershus / Oslo Karianne Lid. Konglevegen 29, 2150 Årnes.
Tlf. 930 02 541/411 77 481. e-post: kalid@broadpark.no

- KOMITEER OG TILLITSVALGTE Revisor Frida Tove Meland. 7510 Skatval. Tlf. 74 80 32 86
Vararevisor Asle Olsrud. Movn. 13, 8661 Mosjøen. Tlf. 75 17 27 24/ 94 62 84 84
Valgkomite
Sigrunn Rytter. Wergelandshaugen, 2080 Eidsvoll. tlf. 63 96 59 08/97 47 66 08. epost: ervulablaa@hotmail.com
Karen Elise Dahlmo. Drevja, 8661 Mosjøen. Tlf. 75 18 76 64 e-post: kelise@dahlmo.no
Helge Tollefsen. Berglivn. 16 B, 3023 Drammen. Tlf. 91 14 06 42. e-post:
helge@tollefsen.info
Varamedlem Olav Runde. Peder Klowsgt. 1, 4010 Stavanger. Tlf. 51 53 10 43

Antall medlemmer i Norsk Lundehundklubb : 341 (pr. 15/6-08)
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VærøyVærøy-treffet
Leder: Karen Elise Dahlmo, Drevja, 8664 Mosjøen.
Tlf: 90051420 epost: ked@dahlmo.no/ke-lise@dahlmo.no
Medlem: Rita H. Daverdin, Hyllanveien 2, 7517 Hell.
Tlf.74821323 / 92236662 epost: ritadaverdin@yahoo.no
Fra styret: Jan H. Opsanger , Omvikedahlsveien 51, 5464 Dimmelsvik,
Tlf. 53481729 / 99574139 epost: j-helops@online.no
Utstillingskomiteen
Leder: Ingvild S. Espelien, Tangen Bratsberg, 7039 Trondheim.
Tlf. 90114352 epost: ingvild.espelien@vinterskogen.no
Medlem: Torild Olsen, Postboks 95 , 4339 Ålgård.
Tlf. 51619321 / 95495226 epost: torildo3@online.no
Gunn Tove Ormset, Torpbakken, 6690 Aure
Tlf. 915 50 998 epost: gtormset@online.no
Fra styret: Kristin Killi, Skrabben 1b, 0682 Oslo.
Tlf. 40223776 epost: kristin.killi@gmail.com
Avlsrådet
Avlsrådet har felles e-post: avlsraadet@lundehund.no
Leder: Ingvild Espelien, Tangen Bratsberg, 7039 Trondheim.
Tlf. 90114352 epost: ingvild.espelien@vinterskogen.no
Christen Lang , Sandviksveien 173, 5035 Bergen.
Tlf. 55951701 epost: chr-lan@online.no
Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes.
Tlf. 51672216 epost: livskjervik@hotmail.com
Hanna Gautun, Nordahl Griegsvei 7, 7024 Trondheim
Tlf. 91109116 epost: hanna.gautun@nt.ntnu.no
UtstillingsUtstillings-resultater Siw Gjerdingen. Emsevn. 168, 2770 Jaren. Tlf. 988 23 899
Klubbeffekter / materialforvalter: Tril Munthe-Kaas, Hagaskaret 2, 4330 Ålgård.
Utsendinger til NKKs representatskapsmøte: Jan Opsanger og Anita Aunli
Vararepresentanter: Kristin Killi og Christer Gimse
Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse: Gro W. Viken, Sandrud,
2647 Sør-Fron
Spørreskjema vedr. kull og parringer: Gerd Haugen, Storsand, 3475 Sætre
Medlemskartoteket: Anita Aunli, Eikaveien 11, 1597 Moss
Klubbens hjemmeside: www.lundehund.no
Ansvarlig for klubbens hjemmeside: Magnus Enger, tlf. 951 58 548, e-post
vevsjef@lundehund.no
”Lundehund-Nytt er et organ for hele klubben og skal tjene interessen til rasen Norsk
Lundehund og alle klubbens medlemmer. I bladet skal det ikke trykkes artikler eller
innlegg som inneholder påstander der enkeltpersoner omtales på injurierende måte.
Inleggene skal holdes i en tone som harmoniserer med god folkeskikk. Hilsen Styret”
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- FRA KLUBBENS LEDER Hei alle lundehund venner.

Redaksjonskomite, Værøytreff komite og
utstillingskomite

for

Værøy.

Oversikt

Jeg heter Anita Aunli og ble leder av

over navnene finns annet sted i bladet.

Norsk

Rita

Vi har også fått ny kontaktperson i

Daverdin trakk seg. Må si at det å bli

Lundehund

Troms og den gamle kontaktpersonen er

leder aldri har vært noe jeg har hatt

kommet tilbake til Oslo og Akershus.

spesielt lyst til, men når det engang ble

En

slik, vil jeg gjøre alt som står i min makt

uts ti ll ing s k o m ite e n

for å gjøre en så god jobb som mulig.

Trøndelag for en flott gjennomføring av

Jeg er utrolig heldig som har et så godt

årets Spesialutstilling i Trondheim. Det

styre i ryggen, som jeg samarbeider

ble ei flott helg med grillfest på fredag

veldig godt sammen med. Noe som jeg

og utstilling m/middag og foredrag på

ser som en nødvendighet for å lykkes

lørdag.

som leder.

fantastisk fra begynnelse til slutt. Til og

Vi har allerede opprettet noen komiteer

med værgudene var på vår side.

denne korte tiden jeg har sittet som

Jeg vil også benytte anledningen til å

leder og er mektig imponert over all den

takke Unni og Eiliv Hofstad for mange

positiviteten

års godt arbeid som redaksjonskomite i

som

Klubb

finnes

da

i

klubben.

stor

takk

Hele

går
og

opplegget

også
NLK

var

til
avd

helt

Nesten samtlige vi har tatt kontakt med

Lundehund-nytt.

har takket ja til verv. Tusen takk alle

Vi i styret vil ønske alle både to og

sammen. Vi i styret ser frem til et godt

firbente en flott sommer, så høres/sees

samarbeid med dere alle, både gamle og

vi til høsten.

nye.
D e

ny e

k o m ite ene

er :

Anita Aunli

Bulunds Tiril Tussi på båttur
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- REDAKTØRENS SPALTE Det er med stor ydmykhet den nye

forhold til barn og unge i bladet. En

redaksjonskomiteen

g l im r e nd e

overtar

ansvaret

id e !

Det

er

vel

en

med å lage Lundehund-nytt for klubben.

kjennsgjerning at det er ganske mange

Den

foruten

hus med lundehund som også består av

undertegnede av Gunn Tove Ormset,

nye

komiteen

barn og ungdom? Undertegnede har

Helge Tollefsen og Maien Munthe-Kaas.

bare så vidt startet sitt avlsarbeid, men i

Vi presenterer oss selv litt lenger uti

5 av 6 familier vi har solgt til har det

bladet.

vært barn i huset (da regner vi også inn

Lundehund-nytt går i sin 29.årgang inn i

et barnebarn som bor i nabohuset til

sin tredje redaktør-epoke. Jeg har hatt

besteforeldrene

stor glede av den generøsitet

Eiliv og

lundehund). Barn og unge vil vi også ha

Unni Hofstad har vist ved å la meg låne

i tale gjennom det skrevne ord. Skriv til

sin

fra

oss og fortell om noe du har opplevd

1980-2000 til kopiering : hjertelig takk

med lundehunden din. Maria i Tromsø

for det. Jeg har fra dette klenodiet av en

og Mariell på Røst har vært velvillig og

bunke

Sofie

gitt oss de første bidragene til sidene for

Schønheyder var redaktør fra første

barn og ungdom. Har noen av dere

nummer som så dagens lys i 1980 og

forresten forslag til hva vi kan kalle

fram til og med nr 1/2000. Fra og med

disse

nr 2/2000 og til og med nr 1/2008 har

navnekonkurransen.

Eiliv og Unni Hofstad ført arbeidet med

med

bladet videre. Mitt første Lundehund-

lundefugl”bamse” som man kan trykke

nytt som lå i postkassen var nr 2, 2000,

på for å høre autentisk lydopptak av

altså debutnummeret til Eiliv og Unni.

lundefugl i ura! Les mer på barne og

Jeg har fått følge deres arbeide med

ungdomssidene. En spesiell oppfordring

bladet i 8 år og tar som sagt over

går til dere som er barn og ungdom :

redaktørrollen

sidene

samling

av

består

Lundehund-nytt

kommet

fram

til

at

(leder

av

som

sidene?
takk.

Vær

Du

deres

i

fikk

med

Forslag
kan

seg

vinne

bladet

i

mottas

er

i

en

en

redaksjonskomite) med stor ydmykhet.

oppstartfase,

Hva

hvordan de skal se ut og kom med

slags

tanker

har

så

den

nye

vær

redaksjonskomiteen om Lundhund-nytt

innspill!

for

redaksjonskomiteen

framtida?

Vi

ønsker

bidrag

fra

Alt

dere

med

å

bidra

til

vil

meddele

til

kan

sendes

til

medlemmene til bladet. Dette er ikke

redaksjon@lundehund.no. Dette gjelder

akkurat nytt og grensesprengende, et

både små og store bidragytere. Da blir

evig ønske gjennom 29 år, men likevel

e-posten

livsviktig for et medlemsorgan som vil

redaksjonskomiteens fire medlemmer.

ha et personlig preg. Vi håper inderlig

Vi ønsker også å få eldre i tale. Hvis du

dere vil hjelpe oss med det. Innlegg

ikke orker tanken på å skrive noe selv

som viser gleden ved lundehund på alle

så kan undertegnede i intervju-form

vis! Da vi ble spurt om å ta over var det

hjelpe deg å formidle stoffet.

et ønske at man kunne gjøre noe mer i

Starten vår har båret sterkt preg av at
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automatisk

sendt

til

undertegnede har vært opptatt med

Vi ønsker tilbakemeldinger fra dere, ris

eksamen fram til 6/6 og deretter utslått

og ros, noe dere savner? Du kan med

av sykdom fram mot deadline 15/6.

dine tilbakemeldinger være med på å

Først var tanken å hoppe over dette

gjøre Lundehund-nytt bedre.

nummeret, eventuelt komme med et lite

Til slutt ønsker vi alle en fortreffelig

informasjonsskriv, men så har det altså

sommer! Ut på tur. Gi lundehunden din

kommet inn stoff litt etter litt likevel.

et rikt og aktivt liv og berett gjerne om

Dette får være vårt prøvenummer, så

en

får veien bli til mens vi går. Vi vil at

Lundehund-nytt for eksempel?

s o m m e r o p p le v e ls e

t il

ne s te

gamle og nye medlemmer skal finne et
medlemsorgan i Norsk Lundehund Klubb

Elin Strand

som formidler glede og entusiasme. Et

Leder av ny redaksjonskomite

medlemsblad som fortsetter å fokusere
på viktigheten av at alle lundehundeiere

Kontaktmuligheter:

bidrar med sitt i dugnadsarbeidet med

E-post til alle redaksjonsmedlemmene:

avl.

redaksjon@lundehund.no

Det gjaldt å finne svalende steder på Spesialen
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- TILBAKEBLIKK FRA TIDLIGERE REDAKTØRER Våren 2000 spurte Sofie Schønheyder oss

redaksjonsteknikken

om vi kunne tenke oss å ta over etter

Trykkeriene setter for eksempel pris på å

henne som redaktører av Lundehund-Nytt.

få

Vi var, og hadde vært lenge, fullstendig

forandret måten å jobbe på i redaksjonen.

grepet

norsk

Mange bidragsytere sender sine bidrag

hunder

som e-mail. Men det er, også, mange som

av

lundehund
spesielt.

kjærlighet
generelt,

Så

vi

til
og

tenkte

rasen
våre

oss

om

noen

store

manuskriptene

sender

inn

hånd-

endringer.

elektronisk.

eller

Dette

maskinskrevne

sekunder, og sa ja.

artikler.

Vi var villig til å yte vårt for rasen og

Et viktig moment her er at bilder og

klubben, vi var villig til – og interesserte i

scannede innlegg koster ekstra, og vi

– å lære. Det siste gikk greit. Sofie var,

måtte jo forsøke å holde utgiftene så langt

som alltid ellers, villig til å øse av sin

nede som mulig. Det er viktig for en

erfaring og kunnskap.

hundeklubb å ha et godt medlemsblad,

Det rent redaksjonstekniske gikk greit.

me n

Sofie hadde en masse skisser, tegninger,

illustrasjonene,

headings og lignende. Hennes måte å

retningslinjer.

gruppere stoffet på var det ingen grunn til

Noe av det vi erfarte snart, var at god

å endre, så de første nr. var det bare en

kontakt

fornøyelse å lage.

avgjørende betydning. Når det gjelder å få

Etter hvert fant vi ut at vi ville sette vårt

viktig ”lundehundstoff”, er det alfa og

eget preg på bladet, og vi fikk inn mer og

omega. Som tittelen på artikkelen sier, er

mer stoff, fra fjern og nær. Vi forsøkte å

dette våre kommentarer til det som har

kunngjøre utstillingsresultater så raskt og

skjedd

fullstendig som mulig. Vi fikk i gang en

årene. Vi har lært mye, vi har jobbet mye,

serie artikler skrevet av oppdrettere, og vi

og

var opptatt av at folk skulle fortelle om sitt

vidunderlige

liv og sine opplevelser med lundehund.

verden.

Vi har takket bidragsyterne etter hvert,

Vi er usikre på hvordan styret har tenkt

noen har utmerket seg som gjengangere

seg redaksjonen fra nå av, det antydes at

når det gjelder stoff. Laila Myrvold var

en komitè skal overta. Vel, uansett er

gjennom alle år rask og nøyaktig når det

dette også ment som noen tips til våre

gjaldt å få med utstillingsresultater og

etterfølgere. Og vi stiller, selvfølgelig, mer

annet viktig klubbstoff. Alltid til rett tid.

enn gjerne med råd og dåd, dersom dette

Etter en serie med relativt omfangsrike

er ønskelig.

nummer, bl.a. ett nr. på ca 80 sider, laget

Med dette takker vi for oss, i det vi håper

vi et økonomisk oppsett og en tidsplan for

at vi har ytet vår skjerv til rasens og

å gi ut 4 nr. pr. år. Det normale hadde

klubbens fremgang.

vært 3 utgivelser i året. Bl.a. så mente vi

Takk for oss!

at det burde la seg gjøre å finansiere

Unni og Eiliv

størsteparten av kostnadene med nr. 4
ved hjelp av annonser. Styret fikk saken til
behandling, og vi fikk grønt lys for tiltaket.
Etter

hvert

gjennomgikk
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te kste n

vi

med

med
har

er

vi ktige re

var

en

medlemmene

Lundehund-Nytt
blitt

kjent

mennesker

e nn

av

med
rundt

våre

var

disse

av

8
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- PRESENTASJON AV REDAKSJONSKOMITEEN Elin Strand

på avl,

som ble født var Benoni i

Stavanger, 9.juni 2004. I 2006 søkte vi
og

fikk

godkjent

oppdretternavnet

Lundtola. Første kull så dagens lys i juni
2006, neste fødselsglede hadde vi i
januar 2008. Drømmer ellers om å
utvide flokken med et par lundis jenter
og føre lundehundbestanden ytterligere
videre. Jakter på et drømmehus lenger
ute på landet. Fritiden består av tur og
kommunikasjon med hundene, god mat,
musikk, film, bøker og hytteliv. Fra juni
Jeg bor i Bodø sammens med ektefelle

2005 til juni 2007 + ca tre måneder i

Magnus

lundehundene

2008 var jeg kontaktperson for Nordre

Hammerveiens Hera (Rosa) & Benoni.

Nordland. Når jeg ikke er sammen s

Rosa kom til oss i 2001 og etterhvert

med

kom behovet for en kompis til henne.

Nordlandssykehuset, avd. Psykiatri og

Den første passende karen, med tanke

jobber som bibliotekar.

Gunn Tove Ormset

innom Ingvild på kennel Vinterskogen.

Enger

og

hundene

så

er

jeg

på

De hadde nettopp fått valper, og Ingvild
lurte

på

om

jeg

ikke

ville

ha

en

hannhund. Det ble fort bestemt at en av
dem skulle bli Heike av Vinterskogen.
Han har også blitt stilt ut med stor
suksess. Høsten 2007 fikk vi tilbud om å
ta over Eriksro Mirakel-Ladyn. Etter en
prøveperiode ble hun ført over på meg
like før jul. På de fire første utstillingene
med henne har hun rukket å bli S N
UCH (hun hadde to cert i Sverige før vi
fikk henne).
I

til le g g

ti l

å

være

a k t iv

på

Jeg hentet min første lundehund fra

utstillingfronten har jeg også ”blandet

kennel Lundekloen i mai 2004. Hun

meg borti” klubbarbeid. Jeg var med å

heter Lundekloens Vinga og har vært

starte NLKs avdeling i Trøndelag i 2005,

med meg masse kurs, valpeshow og

hvor jeg har fungert som kasserer til jeg

utstillinger. Hun er den første hunden

flyttet fra Trøndelag i begynnelsen av

jeg har stilt ut, og har rukket og bli S N

2008.

EST UCH. I juli 2006 var jeg en tur

kalender for 2007 og 2008 og er nå i
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Jeg

satte

sammen

klubbens

gang med en ny for 2009. Jeg har vært medlem av utstillingskomiteen for spesialen
i 2008, og har sagt ja til å bli med i komiteen for 2009. Ellers venter jeg på endelig
godkjenning av kennelnavn, og håper å kunne sette kull på tispene mine snart.

Maien MuntheMunthe-Kaas

seg rett og slett på bakbeina. Men fra
denne første utstillingen med K.I.P. (kan
ikke premieres) på kritikken, begynte
hun etter hvert å elske utstillinger, og
det var også veldig morsomt for meg
(som

da

var

den

desidert

yngste

lundehundhandleren i Rogalandsmiljøet)
den første gangen Solo ble BIR. Det var
Mitt lundehundliv startet da jeg var ni

rart og kjempegøy å vinne over alle de

år,

første

voksne! Etter dette hadde jeg mange

lundehund, Palunas Gyda Sol (Solo),

fine år med Solo, før hun døde av IL i

etter at vår 10 år gamle akita-tispe

vinterferien i fjor, 11 år gammel. Nå har

og

vi

skaffet

oss

vår

døde. Til å begynne med var hun hele

jeg en herlig liten tispe, Trodliskogen´s

familiens ”eiendom”, men etter en av

Tiril

hennes første utstillinger bestemte min

funksjonelle bein – den ene bakfoten er

kjære mamma at Solo var min. Den lille

for kort, og hektes elegant over hælen

valpen hadde nemlig bestemt seg for at

på den andre bakfoten når hun står.

jeg var den eneste hun ville gå med i

Planen er å ta veterinærutdannelse. Så

ringen. Dersom jeg ikke var inne i

hvem vet? Kanskje jeg om noen år

ringen sammen med henne, satte hun

forsker på lundehunder og IL?

Helge Tollefsen

30 år senere kom Lyrypas Lucky Luke
og

Runadatter,

½

år

Maahornets

med

kun

tre

senere

kjøpte

kona

mi

Embla.

I

årene

så

alle

tenkte jeg stadig på denne spesielle
hunderasen og ble mer og mer bestemt
på at det var rasen for meg.
I 2007 fikk vi vårt første kull. Det ble 3
små,

Ask,

Ring

og

Tuva.

I

lundhundklubben har jeg vært litt aktiv
Tidlig på sytti tallet så jeg et kort klipp
fra en film on en særnorsk hund på
NRK. Jeg ble så facinert av det som ble
fortalt om den hunden at jeg bestemte
meg der å da for at en Norsk Lundehund
skulle jeg ha en gang. I juni 2003, altså

tidligere også. Klubbens første websider
og kalender var jeg involvert i. Litt
utsytillinger har det blitt. Men vi reiste
til utstillinger først og fremst for å treffe
andre med lundehunder for å lære mer
om rasen.

Værøy-komiteen for 2009 presenterer seg i neste nummer.
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På Reise
En ”svipptur” på 2200 km tur/retur til Lundehund
spesialen.
Av Merete Evenseth
Så var dagen endelig kommet. Dagen vi

bestilt plass på Øysand camping for

hadde sett frem til med skrekkblandet

campingvognen vår, men da vår herre

fryd over alle km vi skulle tilbakelegge i

ville at snøen skulle ligge litt lengre, der

bil fra Tromsø til Trondheim, men mest

vi har vognen, enn vi hadde tenkt, var

glede over alt vi skulle få oppleve, alle

det bare å ombestille til hytte.

folkene vi skulle få treffe, og ikke minst

Det var nok verst for ungene. De gruet

alle lundehundene vi skulle få se. Med

seg for den lange bilturen, men det var

73 påmeldte hunder var forventningene

aldri tema om at de ikke ville være med.

store.
Både samboeren min og jeg elsker å
kjøre

bil,

så

da

vi

fikk

vite

hvor

spesialen skulle være i år, ja da sa vi
bare ok, dit kan vi kjøre. Vi hadde først

Torsdag 5 juni kl 11.15 startet vi på
turen til Trondheim. Vi sendte melding
til Beate Løvlid som bor på Storsteinnes,
2 timers kjøretur fra Tromsø, da vi

Edda og Beate har vunnet labbpokalen.
Her med dommer Harald Aune
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startet at nå var vi ”on the road again.”

snakk med en ung mann som hadde

Hun hadde kjøpt seg bobil for noen uker

hatt lundehund før. Og han hadde veldig

siden, og skulle kjøre etter arbeidstid,

lyst

sammen med kompisen sin Ronny.

samboeren var ikke helt enig. Dermed

på

å

skaffe

seg

en

ny,

men

drev vi den reklamen for å få henne til å
I nydelig vær og forbi mange vakre fjell

forandre mening. Trur kanskje vi lyktes

og

litt, for da vi dro var hun ikke like

steder,

spesielt Stedtind,

Norges

nasjonalfjell, kjørte vi med nylaget cd

skeptisk..

musikk i spilleren og godt mot og
humør.

fra

For å få tiden til å gå i en bil er det lurt å

Kjøpsvik til Hamarøy ble nydt med kaffe

Fergeturen

ha noe å gjøre. Eldste jenta hadde brent

og

og

6 cd, så vi var ikke fri for musikk.

eldste dattera på 14 sine kjempegode

Dagens unger har mye dikkedarer, som i

hveteboller.

pod, MP3 spiller og dvd maskin, så dette

min

på

sjokoladekake
Bakt

45

min

spesialitet

spesielt

til

denne

turen.

fikk tiden til å gå samtidig som vi er
glade i å lese bøker. Vi spilte også

På Fauske stoppet vi å spiste nydelig

gruble. Et spill der du velger flere evner,

pizza på en Italiensk restaurant, og med

så valgte den som kjørte bilen en

hver vår Statoil kopp, fylte vi koppene

bokstav, som vi skulle finne navn på.

opp med kaffe og sjokolademelk når det

For

passet.

musikk, hunderaser etc. Det er ganske

eksempel

morsomt

spill

byer,
og

bilmerker,
flott

å

pop

få

vri

Jeg ringte fra bilen og bestilte en liten

”hjernesella” litt. Yngste jenta på 12

hytte på Sandvik Gård, litt nord for

overrasker oss stadig med små dikt, og

Mosjøen. Dit ankom vi kl 23 og gjett om

dette bedrev hun tiden med.

Frøya syntes det var godt å få springe.
Vi var nesten alene på campingen, så

Klokken 15 var vi fremme, og varmen

hun fikk utfolde seg uten bånd.

slo imot oss. Det var deilig for en kald

Beate og Ronny hadde bestemt seg for å

nordlending å komme til Syden. Her var

kjøre rett ned uten overnatting. Hun

det bare å få av sæ longsen og blotte de

hadde bestilt plass på Øya kennel til

bleike leggan…

hundene, og så kunne de sove mens
hundene var ute.

Hytta var grei nok den. Vi skulle jo
alikavel bare sove noen timer om natta.

Fredagen syntes jeg gikk i sneglefart.

Her var det bare å oppsøke andre

Mye kronglete veier og mange 60 soner

lundehundeiere og gjøre seg kjent.

gjorde at jeg ble forferdet over hvor

Det var veldig trivelig med felles sosial

lang tid vi brukte. Vi har ganske god

grillfest, og selv om man kjente svært få

standard på E6 i Troms har jeg lagt

var det lett å komme i kontakt med folk.

merke til.

Vi har jo felles interesser.

Ved porten til Nord Trøndelag hadde vi
”strekke på foten pause”, og da kom vi i

Lørdag kl 09 var vi klar i pen klean og
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med

nr

27

på

brystet.

Nå

skulle

konkurransen begynne. Beate er proff

var

blitt

skikkelig

solbrente

alle

sammen.

utstiller med eget utstiller telt, og dette
fikk vi lov å ta del i. Dette var noe annet

Om kvelden var det middag på et

enn de få gangene vi har deltatt på

ungdomshus

utstilling i nord med 1-5 deltagende

dyrlege, som blant annet snakket om

hunder. Jeg er bestandig litt nervøs, og

sykdom på lundehund. Og dette temaet

her var det så mange flotte hunder. Jeg

kan man jo bruke en hel kveld på.

vet jo at lille pia er litt uferdig enda, og

Veldig inntresant diskusjon.

når hun i tillegg er blitt så tørr i pelsen i

Det ble ganske tidlig kveld. Det hadde jo

det siste, så var forventningen ikke så

vært en lang dag og vi måtte tidlig opp

veldig høy. Men jeg ble veldig stolt da

for å dra på NKK utstilling dagen etter.

dommeren sa at hun hadde så flotte

Men den orke vi ikke å snakke så mye

labber og ville ha henne med videre i

om, for der ble det blått.

”Labbe

konkurransen”.

Av

de

med

foredrag

av

en

3

juniorene ble vi best, og ungene gikk

Og 14.30 var vi klar for å rette nesen

raskt og byttet rød sløyfene i en rosett.

nordover. Og for å gjøre en lang historie

Det tar seg bedre ut på veggen.

kort, så regna det så mye hele veien, at
vi hærtes ikke å stoppe for å leie oss

I tillegg til labbe konkurransen , som

hytte. Dermed sov vi på skift og kjørte

forresten Beate vant med sin Edda, var

hele natta. Kl 08.30 var vi hjemme.

vi

Trøtte men med mange inntrykk og

med

i

konkurransen

om

Måstadpokalen sammen med mor til

opplevelser.

Frøya, NORDV-06 Linja, og avlsklassen

synes jeg at treffene har vel så mye en

med

faren,

NORD

UCH

For

vårt

vedkommende

Alvisheim`s

sosial effekt som rent utstillings messig.

Illuge Skald. Her gjorde vi det nok ikke

Når så mange lundehundeiere er samlet

så bra fordi Frøya er enda veldig lys i

kunne det vært fint om for eksempel

pelsen, og de 4 andre som deltok er

alle lokale kontaktpersoner presenterte

veldig mørke. Dommeren mente at her

seg og fortalte om hva de driver med

hadde Illuge vært ute på egen hånd da

lokalt. Etter som jeg har skjønt vokser

han laget Frøya, for hun skilte seg ut i

ikke bestanden så mye i Norge, og dette

dette selskapet. Men jeg syntes bare det

kunne jo vært greit å få diskutere hva vi

var artig å være med, og det spørs vel

kan gjøre for å få nye eiere.

om vi får den ære å være med flere

Men vi gleder oss allerede til Værøy-

ganger.

treffet til neste år. Takk til alle sammen
som vi møtte.

Etter utstillingen var jeg og jentene så
varme at vi hoppet i havet og fikk oss

Hilsen Merete Evenseth med familie fra

en

Tromsø.

deilig

svømmetur

i

Trondhjemsfjorden. Og som de gode
nordlendinger vi er, hadde vi glemt
solkremen hjemme og vi oppdaget at vi
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Dikt
Skrevet i bilen på tur ned til Spesialen i Trondheim 6-8
juni.
Av Frida Evenseth—12 år
Jeg våknet en dag, satt meg på senga.
Jeg følte et nag og gikk ut på enga.
Jeg plukket en rose, og så på en bil.
Jeg pugget en glose å ga han et smil.
UTE PÅ TUR
Vi var ute på reise, vi skulle ta fly.
Det var kvalmende så jeg måtte spy.
Når flyturen var over, ja da tok vi buss.
Mamma så glad ut, å ga meg et suss.
Vi gikk mot hotellet å inn på et rom.
Vi så på hverandre, jeg følte meg dom.
Vi gikk ut på gata, det var bare oss.
Vi sa til hverandre – nå er vi på Voss.

Stolte vinnere av rosett
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Valpeshow våren 2008
Med valpeshow blir det mye viktig sosialisering for en
valp.
Av Dagrunn Mæhlen
Med

valpeshow

blir

det

mye

viktig

Frontpage Arna Atladottir’ s valpeshow

sosialisering for en valp, med masse

Ler, 02.02.08 - Line Haugen - BIR, 4BIG

inntrykk og trening, og også for eier!

Ler, 16.02.08 - Irene Donne - BIR

Anbefales for alle som har valp, da den

Skaun, 06.04.08 - Steinar Hoff - BIR

skal lære det meste som skjer ut i ”den

Levanger, 19.04.08 - Kristin Hoff - BIR

store verden”! Det å delta på valpeshow

Spesialen Øysand 07.06.08 -

er

Aune

ikke

så

overgangen

alvorlig,
for

valpen,

og

vil

hvis

lette

det

er

Harald

- Nr 2. kl 6-9 mnd

Flotte valpelundiser

aktuelt å stille hunden på ”ordentlig”

Andre like fine valpelundiser som også

utstilling. Videre får en også markedsført

har konkurrert i denne vårperioden i

den

Trøndelag er; Lyrypa’s Prinsesse Jette

flotte

rase n

og

gjøre

nye

betjentskaper, med de på to og fire

Tiril,

bein!

Vinterskogen, Paluna’s Flora Saradatter,

Valpekurs
Benytter

Tyr

Tyrasønn,

Foss

Av

Alfiva Sjursdatter, Trodli-Skogen’s Thale
også

anledningen

for

å

Tunadatter og Løvheims Lodyn. Foss ble

reklamere for valpekurs sammen med

BIR

andre hvis man har mulighet for det.

nydelig handlet av Maja S. Espelien.

på

Spesialen

07.06.08,

og

var

Det er også en viktig sosialiseringsdel
for valpen, og greit å bygge på for eier

Hilsen

og hunden framover!

Vollakloa

Dagrunn

og

Arna og Tyr lurer på hva som foregår på valpeshow?
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Arna,

kennel

Lundtolas Bast Milo's første 17. mai
Jeg var gjennombløt og kald. Ingen spiste pølser eller is,
hva er vel den dagen uten pølser og is?
Av Hege Hellesvik og Tor-Edwin Madsø
Det hele startet ganske så tidlig, ja i

ting å snuse på og se på. Tok ikke langt

hvertfall i øynene på matmor og matfar.

tid før jeg var ganske så sliten at jeg ikke

To unger å kle på, en katt som fikk

brydde meg om andre hunder engang.

festmåltid, noen fisker som var sultne og

Da vi kom fram til skolen ble det hele

slitne etter en kveld med å bli jaktet på.

ganske så dramatisk, jeg begynte å fryse

Jeg ville vel aldri jaktet på fisker vel? :)

og det gjorde alle barna også. Vi hylte i

Før vi gikk tok alle på seg et rødt, hvit og

kor om at nå var det nok, nå ville vi

blått bånd. Til og med jeg fikk på meg

hjem.

ett.

Men det skulle jeg vel kanskje ikke ha

Matmor og matfar måtte krangle litt med

håpet på, for da vi kom hjem ble jeg

meg før jeg sluttet å tygge på den. Den

plassert i dusjen.

var jo bare så spennende. Tror jeg glemte

Så ble alt mye bedre, regnet ga seg og

den etter hvert faktisk, men ikke si noe til

jeg fikk være ute på plenen å leke med

mor og far om det, for de var så stolte av

alle barna. Vi løp og løp, hoppa og

meg når jeg endelig lot den være i fred.

storkoset oss. Jeg fikk noe å tygge på

Akkurat i det vi gikk ut døren begynte

som var så godt mens de andre spiste..

det å regne, og jeg er ikke noe stor fan

Etter matbiten var jeg så sliten at jeg

av regn.

sloknet og sov resten av ettermiddagen.

Ble faktisk ganske så lettet over å komme

Dette var en veldig våt, kald og slitsom

inn i bilen. Til min store forskrekkelse

17 mai. Og matmor og matfar håper

kom jeg ut av bilen og ble møtt av en

virkelig at neste 17. mai blir en bedre og

massiv folkemasse med ting som vaiet og

koseligere dag for meg.

ukjente lyder som jeg skvatt av.

Ingen spiste pølser eller is, hva er vel den

Unger som løp fram og tilbake og ropte

dagen uten pølser og is???

etter rødkledde mennesker, jeg prøvde

Jeg har en siste ting å si, fløyter og andre

noen ganger å hive meg på jakten uten

høye skumle lyder bør bli forbudt med

stort hell. Matmor stod klar og fikk meg

øyeblikkelig virkning. Jeg tror jeg snakker

tilbake.

for de fleste av mine hundevenner...

Men til min store glede var det masse
andre hunder der som jeg gjerne ville

Hilsen Milo med hjelp fra Hege Hellesvik

hilse på.

og Tor-Edwin Madsø

Nå var jeg jo allerede gjennombløt så det
gjorde

vel

ingenting

om

jeg

ble

litt

møkkete også.

Red.: Bilde av Bast Milo er på siste side i
bladet.

Så begynte vi å gå, det var ganske så
langt, mange forstyrrelser, mange nye
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Lundehund på dyras dag
Landbruksmuseet på Ås Søndag 1/6-08
Av Mette Johansen og Anita Aunli
Norsk Lundehund klubb og Norsk Buhund klubb var de to hunderasene som ble
invitert til Ås i Akershus ved dyras dag i 2008. Denne gangen var det kun norske
husdyrraser som var invitert.
Tilstede var Karianne Lid m/fam., Roger Gibson med to hannhunder Akbar og Annar.
Anita og Mette hadde med seg sine to tisper Tussi og Jara.
Vi møtte opp på morgenen og satte opp standen vår som besto av lundehund
artikler og de nye brosjyrene våre. Roger hadde med seg pc og viste film fra Værøy.
Det var en flott dag med nydelig vær og masse oppmerksomhet rundt lundehunden.
Vi delte ut brosjyrer og svarte på spørsmål etter beste evne. Solgte til og med noen
lundehund klubbartikler. Lundehundene viste seg fra sin beste side. Var tålmodige
med både store og små som ville hilse på. Det var noen slitne små lundiser vi hadde
med oss hjem.
Dette var en veldig positiv opplevelse som vi gjerne stiller opp på, hvis vi blir spurt
flere ganger.

Det var mange som fikk se lundehund for første gang.
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Nytt fra Troms
Nok en gang klarte gjengen i Troms og få til et treff.
Av Merete Evenseth
Dette

Trygve

Baltsfjorden og Antone Kaspersen, som

Widding sendte ut en sms til alle oss

ble

organisert ved at

har hytta si i Skulsfjord, har sagt at de

som har lundehund i landsdelen. Og

gjerne vil ha et treff. Dessverre mistet

Alle hundene samlet på treffet 25. mai
søndag den 25 mai møtte vi opp. Det er

Antone sin Della etter påske. Hun døde

veldig koselig å treffe hundefolk, og

av Lundehundsyndromet. Det var en

spesielt at de som bor 2-4 timers

trist nyhet å få, men Antone har lyst å

kjøretur kommer. Denne gangen var vi

skaffe seg ei ny tispe, så dette blir

10 hunder, og vi grillet og koset oss.

spennende å se.

Beate Løvlid hadde et lite utstillingskurs

Etter treffet fikk jeg en ide om å

for oss som ikke er gamle i gamet. Vi

annonsere

fikk prøve å gå rundt i ringen, vise frem

Nordlys, og Byrunden i Tromsø. Der

hundene våre og la de stå på bordet å

etterlyste jeg etter lundehundeiere, for

på

Kort

Sagt

sidene

i

se på tennene. Helgen etterpå var det

jeg er sikker på at vi ikke vet om alle i

nemlig 2 utstillinger i Tromsø, hvor vi

fylket. Jeg fikk 2 henvendelser, og det

skulle stille hundene våre.

er jeg veldig fornøyd med. Kanskje ser
vi disse på neste treff.

Det er ikke problemer å finne plasser til
slike treff, for både de som bor i

Hilsen Lundekontakten i Troms
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- CERT GALLERI I neste nummer av Lundehund-nytt presenterer vi et CERT-galleri for de som
oppnådde denne utstillingsgraden i 2007. Fikk DIN hund CERT eller CACIB i 2007?
Da vil vi gjerne ha bilde av den!
Send bilde på e-post til Gunn Tove Ormset : gtormset@online.no
Eventuelt papirbilde til Gunn Tove Ormset, Torpbakken, 6690 Aure
innen 1. september 2008.
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Nytt fra NLK avd. Trøndelag
Trøndelag arrangerte ringtrening på Øya videregående
Av Hanna Gautun
Hei alle sammen!

tilskuerne. Her er det bare en ting som

Nå er sommeren kommet til Trøndelag –

hjelper og det er trening! Vi i Avd.

og snart er det ferie… I lokallaget har

Trøndelag arrangerte derfor ringtrening

mye av oppmerksomheten denne våren

på Øya videregående skole fire kvelder

gått til å foreberede Spesialutstillingen

denne våren. Med flott hjelp av noen av

som fant sted på Øysand Camping den

skolens elever fikk både to og firbente

7. juni. STOR TAKK TIL ALLE som bidro

øvd seg på å gå pent og vise seg på

til planlegging og gjennomføringen av

bord for fremmede. I pausene vanket

dette

det kaffe og kaker, og det er bare å

arrangementet,

grillingen

fredag,

inkludert

utstillingen

og

innrømme

at

kveldsolen

var

ekstra

vakker disse kveldene og
kaffepausene litt lange…?
Jeg

vil

også

benytte

denne anledningen til å
minne om vårt høsttreff
som

finner

sted

på

Dagrun Mæhlens hytte i
Fjellkjøsen (ikke langt fra

Samling i Trøndelag
middagen

på

kvelden

lørdag!

Uten

O rk a nge r )

informasjon

den

24 .

august.

Detaljert

vil

etter

komme

hvert.

hjelpen deres ville dette ikke blitt det

Dette blir et typisk familiearrangement

samme.

med

tur,

lek,

mat

og

ubegrensede

muligheter for hundeprat. Sett av dagen
At det å trives med å vise seg fram på
en

utstilling

IKKE

er

en

allerede!

medfødt

egenskap for en hund, er det flere av

Som sagt, er sommeren rett rundt

oss som har erfart. Skuffelsen kan være

hjørne. Den vil for mitt vedkommende

stor for den stolte eier som kommer

bli tilbrakt så mye som mulig på hytta,

med sin lille lovende søtnos for første

med åpen dør og glade hunder som

gang på utstilling, for så å oppleve at

løper fritt. Ønsker dere alle en riktig god

det lille mirakelet bokstavlig talt setter

sommer der dere måtte befinne dere og

seg på bakbena. Umulig å vurdere for

på gjensyn oppi Fjellkjøsen i august.

dommeren

og

lite

imponerende

for
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Nytt fra Avlsrådet
Det er viktig at flest mulig lundehunder kommer i avl
Av Ingvild Svorkmo Espelien
Avlsrådet sender ut et ønske om en god

lundehund

sommer til alle lundehundvenner, vi

samme anbefalinger for avl som vi gir i

håper særlig

Norge.

at de firbente

får en

opplevelsesrik sommer! Avlsrådet har
hatt en travel tid siden sist:
Lundehunden i andre land
Hanna og Christen har jobbet med
klubbens

nye

rasebrosjyre,

som

nå

foreligger. De har også jobbet mye i
forhold til avl på Lundehund i Tyskland.
Den

tyske

klubben

for

lundehund

arbeider for tiden med å innføre strenge
krav

til

avl

på

lundehund,

og

har

allerede innført noen av disse. Norsk
Lundehund Klubb støtter ikke dette. Det
er viktig at flest mulig lundehunder
kommer i avl for å få en størst mulig
avlsbredde på hundene. Ved å utelukke
hunder fra avl, innsnevres avlsbasen
vår, noe som igjen fører til at vi blir
tvunget

til

å

avle

på

nærmere

forstått

dette

og

gir

Husker du ikke Norsk Lundehund Klubbs
avlsanbefalinger? De er veldig enkle:

Klubben ønsker at alle friske, normalt
utseende lundehunder skal i avl, med
unntak av kryptorchide hanner (hanner
som mangler en testikkel). Det er
ønskelig, men ikke nødvendig å vise
fram lundehunden på utstilling for å avle
på den. Det er tilstrekkelig at en som
kjenner rasen godt har besiktiget
hunden og funnet den tilstrekkelig
rasetypisk. En tillitsvalgt i klubben kan
gjøre dette.
Klubben ønsker at alle tisper skal ha
minst ett kull med valper, og oppfordrer
oppdrettere til å huske dette ved salg av
valper. Flest mulig hanner skal brukes i
avl.

innavlsproblem som igjen går utover

Ingen avlsrestriksjoner
Norsk Lundehund Klubb

har

hundenes helse. Det blir med andre ord

avlsrestriksjoner.

likevel

en

forutsetning

beslektede

negativ

dyr.

spiral

Da

vil

vi

få

som vil gi rasen

de

Det
at

er

NKKs

ingen
en

etiske

problem på sikt. I de fleste andre land

retningslinjer for avl følges (se nkk.no).

hvor lundehunden finnes i dag, har de

I de etiske retningslinjene står det bl.a

respektive

at det kun skal avles på friske hunder.

landenes

raseklubber

for
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Det betyr at lundehunder som har IL
ikke skal avles på. Dersom de blir friske,

Avlsrådet som rådgivere
Navnet avlsråd henspeiler på at vi som

er det opp til eier å vurdere (evt. i

sitter her skal kunne gi råd til eiere og

samråd med veterinær) om hunden skal

oppdrettere av rasen. Liv Skjervik får

avles på. IL kan bryte ut sent i livet

gjerne den første kontakten med de som

etter at hunden har hatt en lang karriere

er

som avlshund, og sykdommen har ulike

arbeid som raseformidler. Dette er en

grader fra de som nesten ikke har

viktig jobb. Hun mottar telefoner og

symptomer til de som blir alvorlig syke.

epost til alle døgnets tider, og svarer på

Derfor gis det ingen absolutte råd om IL

spørsmål

og avl. Vi kan ikke avle bort IL, da den

kontakt med oppdrettere og informasjon

finnes i arveanleggene til alle hunder av

om valper som er til salgs. Hanna

rasen.

Gautun og Christen Lang har jobbet mye

interessert

med

om

i

rasen

rasen.

informasjon

gjennom

Hun

utad

i

sitt

formidler

forhold

til

Rasekompendiet
Jeg har brukt mye tid det siste halvåret

samarbeidende

på

som

telefoner om ulike sider ved hundenes

arbeidet med kompendiet har gjort en

helse. Det er alt fra spørsmål om paring

god jobb, nå er det under redigering.

og løpetid, råd for hunder som har fått

Min mor, Turid Jensen, har påtatt seg

IL eller andre sykdommer, og råd om

oppgaven, og vi har tilbrakt en del timer

atferd hos hundene.

rasekompendiet.

Komiteen

klubber

og

markedsføring av rasen. Jeg får mange

over bilder og tekst. For henne er det
nok litt morsomt å jobbe med rasen,
hun var oppdretter under kennelnavnet

Lundehundens helse var tema på
rasesamlingen

Vinterskogen på 1970 og 1980-tallet, og

Vi hadde i år rasesamling på Øysand. Ja,

fikk hele to valper i to ulike kull med to

jeg velger å kalle det en rasesamling,

tisper den gangen. Siden har hun vært

for vi hadde i år mer enn bare en

medoppdretter på mine kull, men har

spesialutstilling. Samlingen startet med

valgt å låne hunder av meg framfor å ha

felles grilling fredag kveld ettersom folk

egen lundehund. Jeg leter fremdeles

ankom.

etter gode bilder, men kommer til å

arrangement der det møtte over 80

sette strek innen utgangen av juli så vi

meget fine hunder, etter hva jeg så av

får kompendiet i trykken til høsten,

en

forutsatt

med

mange raser kan skilte med så god

arbeidet vårt. Kompendiet vil bli en

kvalitet på så mange hunder. På kvelden

rettesnor

skal

etter utstillingen var det felles middag

dømme lundehund på utstilling, og vil bli

og et meget interessant foredrag av

meget nyttig og nødvendig lesing for

veterinær Ingolf Hansen. Han er nok en

oppdrettere. Det vil bli oversatt til tysk,

av de som har lengst fartstid og erfaring

engelsk og fransk, og vil forhåpentlig

med

være til god nytte for raseentusiaster i

oppfatning av lundehundens helse. For

mange land.

meg var det veldig hyggelig å høre en

at
for

NKK

er

fornøyde

dommeren

som

Utstillingen

imponerende

rasen.

Han

var

kvalitet.

fortalte

et

Tror

om

flott

ikke

sin

fagmann snakke om dette temaet, og
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hans syn på vår rase samsvarer med det

har

vi

lundehund fordi det har forekommet

har

erfart

i

avlsrådet.

Norsk

frarådet

bruk

av

Ivomec

på

lundehund er en meget frisk rase med få

minst

helseproblem.

forgiftning. Den siste tidens erfaring

to

dokumenterte

tilfeller

av

Ingolf kunne fortelle at han stort sett så

viser at vi må revurdere dette. Denne

tre

våren har jeg fulgt et valpekull som fikk

ulike

problem

på

rasen;

IL,

kryptorchisme og hudproblem. Når det

reveskabb. De

gjaldt

gjentatte

IL

kunne

han

fortelle

at

behandlingen er blitt stadig bedre. Selv

”snillere”

om

vi

enda

sykdommen
f l e s te

i

ikke

med

dag

vet

årsaken

sikkerhet,
b l ir

ikke

friske

middelet

etter

med

det

I n t e r c e p to r .

til

Oppdretteren hadde

de

mellom å avlive de flotte små valpene

igjen.

eller å ta sjansen på å behandle med

kan

friske

ble

behandlinger

i praksis

valget

Kryptorchisme, det vil si at kun en

Ivomec.

testikkel er kommet ned i pungen, er

valpene helt friske og kunne reise til

forholdsvis

utbredt.

fire

behandlinger

ble

fraråder

sine nye hjem, og ingen fikk symptomer

kastrering, da det gjerne skaper nye

på forgiftning. Om det er mistanke om

helseproblem.

reveskabb, kan dere gjerne henvise til

De

Ingolf

Etter

fleste

kryptorchide

hannhunder lever et normalt liv og er

dette

friske. Hudproblem er utbredt på alle

Reveskabb er meget plagsom for de

raser i dag, og kan være vanskelig å

hundene som blir syke, og det ser ut til

løse. Jeg har lyst til å komme mer

at Interceptor ikke virker så godt som

tilbake til dette senere. I denne omgang

man hadde håpet mot skabb.

hos

den

lokale

veterinæren.

har jeg lyst til å nevne en ting, nemlig
forekomst og behandling av skabb.

Da gjenstår å ønske god sommer til dere
alle fra avlsrådet!

Reveskabb hos lundehund
Fra tid til annen blir hunder smittet av
reveskabb. Dette gjelder alle raser, men
hunder som løper mye fritt har lettere
for å bli smittet. Norsk lundehundklubb

- ADVARSEL FRA AVLSRÅDET OG STYRET Norsk Lundehundklubb fraråder foreløpig eksport av lundehunder til Tyskland:
Den tyske raseklubben som er ansvarlig for Norsk Lundehund i Tyskland har i den
senere tid gitt signal om at restriksjoner på avl på lundehund ønskes innført i
Tyskland. Restriksjonene gjelder øyesykdommer og Intestinal Lymfangiektasi (IL).
Dette

er

klart

i

strid

med

den

Norske

lundehundklubbens

anbefalinger.

Restriksjonene vil medføre at svært mange hunder som sendes til Tyskland ikke vil
brukes i avl. Med den smale avlsbasen vi har på lundehund, har vi ikke råd til å
miste avlsdyr på denne måten. Derfor fraråder Norsk Lundehundlubb eksport av
hunder til Tyskland.
Avlsrådet for lundehund i Norge og styret for Norsk Lundehundklubb.
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Helsetilstanden til Norsk Lundehund
Ingvild Svorkmo Espelien er leder i avlsrådet for Norsk Lundehund i Norge, genetiker
(cand. Scient. i cellebiologi fra NTNU i Trondheim) og lektor i smådyr.

Av Ingvild Svorkmo Espelien
(opprinnelig skrevet i 2007, revidert
utg. juni 2008)

heller ikke noe problem på rasen.

Verdens mest spesielle hunderase?
Norsk Lundehund er fortsatt en av

Lettstelt og robust

verdens mer sjeldne hunderaser, og

er utrettelig på tur og har ingen problem

kanskje den mest unike av dem alle.

med å følge meget større hunder over

Alle nålevende lundehunder stammer fra

lange

et

Rasen er meget lettstelt og robust. Den

distanser.

Derfor

er

den

en

individ.

populær ”maskot” blant hundekjørere.

Medlemmene av Norsk Lundehundklubb

Den har et tydelig og sikkert språk som

har hele tiden drevet en planmessig avl

de store hundene lett forstår, og tåler

for å øke avlsbredden så mye som

fint å løpe mil etter mil løse sammen

mulig.

med veltrente sledehunder, det være

fåtall,

Siden

beslektede

alle

de

opprinnelige

hundene var beslektet, har det viktigste

seg

målet med avlen vært å kombinere

samojedhunder. Den har en pels som

grønlandshunder

eller

avlshunder på mest mulig varierende

tåler kulde og regn bedre enn de fleste

vis, slik at vi over tid oppnår nye

hunder, og særlig bedre enn mange

kombinasjoner av hundenes genetiske

andre hunder på samme størrelse.

materiale. Likevel skal vi være klar over
at

alle

hundene

innen

rasen

er

Seks tær og ujevnt bitt

beslektet. Vi kan derfor IKKE snakke om

Norsk

linjer av lundehund.

særegenheter når det gjelder anatomien

Lundehund

har

en

del

som ingen andre hunderaser har. Den
En av verdens friskeste hunderaser?
Norsk lundehund er en meget frisk og

skal ha seks tær på alle fire ben, og kan

sunn

er

betydelig mer enn andre hunder. Dette

kjent fra andre hunderaser, har ikke

kom til god hjelp når den arbeidet som

forekommet eller skapt problemer hos

hi-hund i lundeura.

norsk lundehund. Det er ikke registrert

Bittet er ofte ujevnt og det er ganske

hofteleddsdysplasi

hunderase.

Problemer

som

bevege

skulderledd

og

nakkeledd

(HD)

eller

vanlig med underbitt, særlig omvendt

hos

rasen.

saksebitt. Det er vanlig at de små

Verken veterinærer som kjenner rasen,

premolarene mangler. Dette hemmer på

eller Norsk Lundehundklubb, mener at

ingen måte hunden og regnes ikke som

det er behov for å kartlegge disse

er feil på rasen. Perfekt saksebitt er

sykdommene

eller

sjelden.

skjellettlidelser.

Øyesykdommer

albueleddsatrose

(AD)

lignende
er
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Lundehunden kan bli svært gammel

og da særlig den delen av lymfesystemet

Lundehunden kan bli meget gammel.

som ligger rundt tarmen, ikke fungerer

Mange blir over 12 år, og det er ikke

og blokkes til slik at lymfe lekker fra

uvanlig å høre om lundehunder som

lymfeårene

fortsatt er spreke når de har passert 14

omkringliggende vev. Dette kan enten

år.

skyldes medfødt unormal utvikling av

og

ut

i

tarmen

og

i

lymfekarene,

resultat

Sykdommer hos lundehunden
Selv om norsk lundehund er en svært

betennelsesreaksjon,

eller

frisk

IL hos lundehund er en medfødt tilstand.

hund,

forekommer

det

sykdom

en

av

svulst.

Man har i dag ikke holdepunkt for å si at

også hos denne rasen. De sykdommene
som ses hos rasen kan delvis knyttes til

Symptom – kontakt veterinær!

at alle dagens hunder stammer fra noen

Symptomer på IL hos lundehund er

få beslektede individ, altså det vi kaller

g j er ne

innavlseffekter.

væskeansamlinger i bukhulen eller andre

IL (intestinal lymfangiektasi)

organ, som hjerteposen. Dersom væske

d iar é

og

o ppk as t,

samt

Norsk Lundehund har en sykdom som

ansamles i hjerteposen, vil hunden ikke

forekommer

10

få diaré og oppkast som de første

lundehunder i Norge. Dette anslaget er

symptom, men i stedet få symptom på

basert på praktisk erfaring da det ikke

hjertesvikt (akutt syk

foreligger statistikk på dette i dag. Norsk

pust, blå slimhinner og skjevlinger/ustø

Lundehundklubb bruker, etter anbefaling

gange). I begge tilfelle vil det være

fra Norges Veterinærhøgskole, navnet

svært

Intestinal

på

veterinær, og like viktig er det å gjøre

sykdommen. Navnet ”lundehundsyken”

veterinæren oppmerksom på at hunden

eller

også

kan ha IL. Symptomene kan minne om

vært brukt. Dette navnet er vi ikke så

forgiftning, og forveksles ofte med dette.

glad for. Veterinærer som ikke kjenner

Årsaken til at sykdommen oppstår er

rasen,

å

ikke kjent, men en del faktorer og

diagnostisere lundehundsyken på enhver

symptomer som knyttes til sykdommen

lundehund som har kommet inn med

er kjent. Den syke har en unormal

mage-tarm-symptom, og dermed har en

utvidelse og tilstopping av lymfekarene i

del

tarmen.

på

anslagsvis

1

Lymfangiektasi

(IL)

”lundehunsyndromet”

har

hatt

hunder

en

blitt

av

har

tendens

til

behandlet

feil.

viktig

å

med gispende

komme

Lymfesystemet

raskt

skal

til

frakte

Sykdommen er dessuten kjent fra andre

overskudd av væske ut fra vev, samt

hunderaser og helt andre arter enn

fungere som renseanlegg for bakterier

hund.

og

IL

er

hunderaser,

kjent

en

annet

rekke

ved

betennelsestilstander.

I

og

Shäfer,

omkring tarmen er lymfen melkehvit

Grønlandshund, Grosser Münsterlender,

fordi den suger opp næringsrik væske,

Engelsk setter og tilfeldig i de fleste

med mye fett, fra tarmen. Ved IL svikter

hunderaser. Sykdommen er kjent fra

denne

storfe og forekommer hos mennesker.

inneholde et visst nivå av proteiner

Intestinal

blant

fra

lymfangiectasi

(IL)

er

en

tilstand der lymfesystemene i kroppen

oppsugingen.

Blodet

skal

inkludert albumin for å fylle sin oppgave
med
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å

transportere

oksygen

og

næringsstoffer, samt væske ut til alle

blodet. Både albumin og globulin er lave.

vev. Ved IL vil proteinrik og fettrik lymfe

Hunden har også gjerne for lavt calsium

blir ikke sugd opp i blodkarene, men

og kolesterol i blodet. Den har redusert

lekke ut til tarmen. Denne tilstanden

mengde

kalles på engelsk for ”proteinloosing

(lymfocytter).

enteropati”. Proteintapet fører til økt

tarmen bundet til albumin, kolesterol blir

produksjon av proteiner i leveren og en

lavt fordi fett tapes over tarmen og tas

økt

dårlig opp.

belastning

på

leve ren.

Når

hvite

blodlegemer

Calsium

tapes

over

proteintapet overstiger leverens evne til
å

produsere

nye

protein,

oppstår

Årsaker:

blodet

Årsaken

til

at

enkelte

utvikler

IL

er

ikke

proteinmangel

i

(hypoproteinemi).

påvirker

Det

den

lundehunder

kjent.

Praktisk

osmotiske balansen i blodet, og væske

erfaring fra lundehundeiere tyder på at

lekker ut i vev og kroppshuler. Dette

hunden før sykdomsutbruddet ofte har

gjelder særlig bukhulen, som kan bli

opplevd en eller annen form for akutt

svært væskefyllt og virke ”stinn” og

eller kronisk stressbelastning. Eksempel

oppfylt å ta på. Som nevnt får noen

er

hunder også betydelig væskeansamling i

Lundehunder på store kenneler har en

hjerteposen eller i brysthulen, noe som

lei tendens til å få sykdommen. Dette

medfører en betydelig belastning på

kan skyldes at hunden må konkurrere

hjertet, som igjen kan føre til hjertesvikt

mer

om det ikke behandles raskt. Mange

menneskekontakt og om en god posisjon

hunder med IL får også væskeansamling

i flokken. Det kan også skyldes at det

under huden, noe som gjør at hunden

blir

ser fet ut, men den kjennes bløt og

mange hunder ferdes sammen. Enkelte

svampaktig å ta på.

også fått utbrudd av IL i forbindelse med

Som følge av betennelsesreaksjonen i

intensiv

tarmen vil tarmtottene skades. Dette

utstillinger osv. Hunder som har blitt

reduserer

psykisk

med

en

økt

stress

sine

i

hundens

miljø.

artsfrender

smittebelastning

der

konkurransevirksomhet,

om

så

som

tarmen

påkjørt, angrepet og skadet av andre

ytterligere, væske lekker ut i tarmen og

hunder eller har vært utsatt for ulykker

hunden

vedvarende,

som hoggormbitt eller lignende får ofte

vannaktig diarè. En hund med kronisk IL

IL kort tid etterpå. Noen har rapportert

kan

m ed

IL kort tid etter en antibiotika-kur, uten

sprutbrekninger. Den magres av, pelsen

at man kan si noe om at det er

blir stygg. Hunden blir slapp og taper

antibiotikaen som ga IL. Det kan like

muskelmasse.

godt

ha

opptaket

får

kraftig,

d iarè

og

fra

op pk as t

være

infeksjonen

hunden

fikk

antibiotika for, som ga IL.

Kliniske funn
Hunden bør behandles av veterinær som

Fôring av lundehunder

har

av

Mange har påpekt at IL kan ha noe med

blodprøve

fôring å gjøre. De fleste hundeeiere fôrer

påvises for lavt innhold av proteiner i

i dag sine hunder med tørrfor. Et godt

erfaring

lundehunder

med

behandling

med IL. Ved
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tørrfôr vil normalt fungere godt til en

Kan vi avle bort IL?

frisk

Det er helt klart individuelle forskjeller

lundehund,

simpleste

men

bruk

tørrfôrmerkene.

aldri

Vær

de

nøye

når

det

gjelder

IL.

De

aller

fleste

med å fôre med en fôrtype som har

lundehunder (kanskje så mye som 90% i

riktig

ulike

Norge?) får aldri IL. Dette til tross for at

næringsstoffene i forhold til hundens

de opplever både psykiske og fysiske

aktivitetsnivå. En hund som trenes mye

belastninger av forskjellig slag. Jeg har

fysisk, behøver et fôr med ganske høyt

gjort

innhold av proteiner og fett. En hund

forekomst av IL og lete etter felles

som er veldig rolig, vil ha et lavere

slektninger for å se om det er mer

behov for proteiner og fett. Er hunden

forekomst innen enkelte familier. Disse

mye ute i kulda på tur, må den ha en

forsøkene har jeg delvis utført etter tips

viss mengde fett. Ønsker man å fôre

fra erfarne oppdrettere, som ønsker råd i

med hjemmelaget for, anbefales en diett

forhold til avl. Alle mine undersøkelser

med lyst kjøtt som kylling og fisk (ikke

har vist at hundene med IL forekommer

for mye sei) som viktigste animalske

helt tilfeldig og uten noe som helt

proteinkilder.

mønster innen rasen. En undersøkelse

forhold

mellom

de

flere

forsøk

på

å

registrere

av slektskap omkring hunder med IL har

Arv

likeledes vist at det ikke er mulig å avle

Det er helt klart et arvelig element i

bort IL ved å utelukke enkelte hunder fra

forekomst av IL hos lundehund. Dette

avl, da alle hundene fortsatt er så nært

vet vi fordi norsk lundehund har mer IL

beslektet at vi i så fall må sjalte ut hele

enn mange andre raser. Når en finner en

rasen.

opphopning

er

IL kan inntreffe når som helst i hundens

nærmere beslektet enn et tilfeldig utvalg

liv fra den er 4-6 mndr, også hos ganske

av

regnes

gamle hunder. Dermed sier det seg selv

sykdommen som genetisk betinget. Vi

at IL er svært vanskelig å avle bort.

vet derimot ikke noe om hvordan IL

Arvbarhet for IL innen rasen er ikke

arves. Det ser helt klart ut til å være

kjent, og den vil være svært vanskelig å

flere

beregne.

en

innenfor

individ

som

hundepopulasjon,

gener

involvert,

ettersom

Dette

fordi

det

kreves

et

sykdommen inntrer i ulik alder og med

relativt stort antall syke hunder med

varierende symptom, samt i ulik grad

sikker diagnose for å undersøke det. Det

hos ulike individ. Det synes også klart at

ser også ut til å være et visst ”smittsomt

det som arves, er en viss disposisjon for

element” i forekomst av IL, da flere

å

selve

oppdrettere har rapportert om utbrudd

sykdommen. I tillegg til arv, må det

av IL på flere hunder samtidig, og disse

finnes

i

har ikke vært nært beslektet. Selv fikk vi

hundens levemiljø for at sykdommen

IL på en samojed samtidig med at vi

skal bryte ut. En slik kombinasjon av arv

hadde IL på vår ene lundehund, men de

og miljø kalles gjerne for ”multifaktoriell-

øvrige hunder i familien var friske.

få

sykdommen,
en

eller

flere

ikke

miljøfaktorer

polygenetisk”.

IL og genetisk variasjon
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IL er en sykdom som er relatert til

antibiotika for å stoppe infeksjoner som

immunforsvaret. Lymfesystemet er en

kompliserer

del av hundens immunforsvar. Vi vet at

Tapping av væske i bukhulen kan gi

et godt immunforsvar hos en hunderase

rask bedring dersom hunden er utspent

betinger

i

en

viss

grad

av

genetisk

buken.

sykdommen

Vanndrivende

ytterligere.

medisin

og

variasjon. Dette betyr at et avlsprogram

medisin som virker mot diaré, samt

som

redusere

midler som demper brekningstendens

forekomst av IL, fordi vi får økt genetisk

reduserer

innavl

kan

gis ofte mens hunden er akutt syk.

variasjon slik at immunforsvaret hos

Normalt blir hunden frisk, og de fleste

rasen blir bedre.

vil kunne gå tilbake til sin normale diett
etter en tid. Andre må ha spesielt

Behandling av lundehunder med IL

tilpasset diett i flere år. Noen svært få

Det er svært viktig å kontakte dyrlege

hunder

om hunden viser noen av de beskrevne

gjelder særlig hunder som får andre

symptom.

problem

Bruk

en

veterinær

som

kjenner rasen. Noen veterinærer vil
ønske

å

påvise

IL

ved

dør
i

av

sykdommen.

tillegg,

som

Dette

mage

-

tarminfeksjoner, kreft eller hjertesvikt.

tarmbiopsi.

Tarmtottene hos en hund med IL er fylt

Diett til lundehunder med IL

med melkehvit lymfe, og er dessuten

Dersom hunden får IL, vil det være

skadet slik at morfologien er endret. GÅ

nødvendig med en diett. En veterinær

ALDRI MED PÅ TARMBIOPSI! Tarmbiopsi

med kompetanse på sykdommen, vil

medfører unødig lidelse og stress som

kunne gi gode råd om dietten. Det er

følge av inngrepet og kan gjøre hunden

normalt riktig å fore med en diett helt

mye

ingen

uten tørrfor eller med et spesialtørrfor

behandling, og helt unødvendig for å

fra veterinæren fram til sykdommen er

stille diagnosen. Tvert imot kan stresset

under kontroll. En diett bestående av

ved inngrepet bli for mye for den syke

ris, fisk eller kylling og nødvendige

hunden så den dør. Diagnosen IL stilles

sporstoffer, kan anbefales. Mange vil

ved å måle blodproteiner og eventuelt

tilsette

følge opp med målinger i blod over tid,

eller lignende. Det er viktig å fore i små,

samt

hyppige

sykere.

en

Inngrepet

undersøkelse

er

av

hundens

mineralnæring
porsjoner

med

tangmel

(kanskje

bare

en

generelle helsetilstand. Blodprøver av

teskje per måltid) mens hunden er syk.

en

Dette

lundehund

med

IL

viser

helt

kan

hindre

kvalmen

og

unormale blodverdier. En veterinær som

sprutbrekningene. Den må ha rolige

ikke er kjent med tilstanden kan tro at

stabile forhold og beskyttes mot smitte

hunden

fra

er

døende

som

følge

av

andre

hunder.

Noen

anbefaler

organsvikt og foreslå å avlive hunden.

tilskudd av johannesbrødkjernemel for å

Riktig

binde mageinnholdet, og tilskudd av

behandling

av

hunden

vil

imidlertid normalt gjøre den helt frisk.

algebaserte

Hunden må ha cortison over en kortere

mineraltapet fra diareen. Det kan ta

eller lengre periode, samt fores med

lang tid å få hunden frisk, med flere

diett over lengre tid. Ofte gis vitamin B-

tilbakefall underveis, de fleste blir helt

injeksjon

friske og lever et normalt liv siden. Noen

(folat)

også.

Noen

får

Side 29

mineraler

for å

erstatte

hunder er på grensen til å få IL flere

arbeidsdyr som gjorde nytte for føden.

ganger, uten å bli alvorlig syke.

Ble de syke, ble de sikkert stelt så godt
det lot seg gjøre, men det døde nok fra

Forebygging
Norsk Lundehundklubb gir råd angående

tid til annen hunder av sykdom, uten at

forebygging av IL. Det viktigste er at

sykdommer.

hunden får et godt, stabilt liv hos sine

lundehundene på Værøy ble IKKE foret

mennesker. Dette er IKKE en rase som

med tørrfor. De fikk matrester, fiskeslo

egner seg for stort hundehold i kennel.

og forsynte seg sikkert av råtten fisk og

Lundehunden er avhengig av å være

sjøldøde fugler eller sau som lå i steinura

nær sin eier og leve sammen med de

og i fjæra. Selv i dag er en lundehund

mennesker den er glad i.

som får være mye løs, god til å brødfø

Det frarådes også på det sterkeste å

seg selv. Min Herkules ble en vår rett og

kastrere

lundehund, da kastrerte

slett fet av å spise vånd (jordrotte) som

hunder har lettere for å få IL. Dette kan

han fanget rundt gårdens innmark. De
gamle fra Værøy har alltid hevdet det
samme som vi sier om lundehunden i
dag; disse små spisshundene er svært
friske og enkle å stelle, og klarer seg
selv på det aller meste, om de får husly,
omsorg og kjærlighet.

en

skyldes

hormonforandringene

kastreringen.

Det

kan

også

etter
skyldes

stress i forhold til selve inngrepet, da vi
ofte ser utbrudd av IL kort tid etter
kastreringen. En kastrert hannhund gir
forvirrende signal til andre hunder, og

man

vet

med

sikkerhet

En

ting

av
er

hvilke
sikkert:

dette kan øke dens sosiale stress, noe
Man skal ikke overbeskytte hunden. Gi

IL og innavl
Dagens lundehundtisper føder lett og er

den gjerne litt variasjon i kosten helt fra

gode mødre. Godt sosialiserte hanner er

den er valp, veksle mellom flere typer

gode

tørrfor,

Lundehunden er i dag en rase det er

som igjen kan medføre utbrudd av IL.

gi

gjerne

litt

tilleggsfor

og

avlere,

med

forholdsvis

særlig kokt fisk. Det samme gjelder

lundehund har hatt enkelte symptom på

smitte, ikke vær redd for å la hunden

innavlsproblem tidligere. Dette har vist

leve et normalt hundeliv der den får

seg

utforske verden på hunders vis og får

problemer med fruktbarhet hos både

hilse på andre hunder. For å få et godt

tisper og hanner. Det har også vært

immunforsvar må det være veltrent,

mistanke om dårlig immunforsvar hos

men

enkelte hunder, muligens i forbindelse

ikke

understimulert

eller

av

avle

små

på.

Norsk

valpekull

og

med IL.

overbelastet.
Hadde lundehundene i Lofoten IL?
Dette spørsmålet får vi fra tid til annen.
Vi vet vel egentlig ikke det. Det er grunn
til å anta at det var en viss dødelighet på
hundene på Værøy. Det fantes ingen
veterinær

form

å

drifter.

tyggebein. La den smake middagsrester,

i

lett

sunne

der,

og

hundene

For at lundehunden skal fortsette å være
en så frisk rase, må vi også i framtiden
avle så bredt som mulig. Det vil si at
flest mulig hunder settes i avl. Norsk
lundehundklubb oppfordrer derfor alle
som har friske tisper til å avle på disse.
Eiere av friske hanner oppfordres til å

var
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stille disse til disposisjon for avl.
Det frarådes å linjeavle på rasen, og
innavlsgraden bør holdes så lav som
mulig. Et praktisk råd er at ingen hunder

langt råd er.

bør

finnes

fem-

fremste eksperter på Norsk Lundehund.

generasjons stamtavle. Dette rådet bør

I tillegg finnes det gode praktiserende

også følges hos lundehunder utenfor

smådyrveterinærer i de større byene, og

Norge, ellers vil det være fare for

ved

innavldepresjon. Dersom man mangler

lundehundklubb gi råd om de til enhver

avlspartner til sin hund, vil det være

tid beste veterinærene for vår rase i

hjelp

å

to

få

ganger

ved

en

kan

Norsk

Norsk

Norge. Norsk lundehundklubb ønsker å
føre videre det forskningsarbeidet som

lands klubber. Mange oppdrettere er

ble startet på Lundehund og IL ved

villige

til

veterinærhøgskolen for flere år siden. Vi

land.

ønsker også å foreta en grundigere

Avlsrådet for Norsk lundehund i Norge

kartlegging av lundehundens helse i

vil være behjelpelig med å formidle

Norge.

til

disposisjon

å

eller

stille
for

kontakte

henvendelse

respektive

Lundehundklubb

å

på

Lundehunden og dens helse i framtiden
Norges Veterinærhøgskole er Norges

de

sin

tisper

avlshanne
i

andre

kontakt med aktuelle hannhunder så

- RESULTATLISTE FRA NLKS SPESIALUTSTILLING I
TRØNDELAG LØRDAG 7. JUNI 2008 4 - 6 Måneder - Hannhund
Foss Av Vinterskogen U.Reg., 25/01/08, Brun/Hvit (N UCH NV-03-04 Herkules Leika Av Vinterskogen) Ingvild Espelien, Tangen, Bratsberg, 7039 Trondheim Espelien Ingvild S/ Jensen Turid, 7039 Trondheim
1/1 BIR valp
6 - 9 Måneder - Hannhund
Tyr 26542/07, 23/10/07, Brun/Hvit (Aspheims Troy – N UCH Tyra) Østgaard, Mari,
Sigurd Jorsalfarsvei 18, 7052 Trondheim - Gautun, Odd Reidar Og Hanna, 7024
Trondheim
1/2
6 - 9 Måneder - Tispe
Paluna's Flora Saradatter 03868/08, 29/01/08, Rødbrun/ Hvit (INT NORD UCH NV-99
Paluna's Viljar - N DK UCH NV-06 Paluna's Sara Heradatter) Viken, Gro W, Sandrud,
2647 Sør-Fron - Skjervik, Liv, 4308 Sandnes
1/2
6 - 9 Måneder - Tispe
Alfiva Sjursdatter 00800/08, 14/10/07, Rødbrun (Syver Av Vinterskogen - NORDJV06 N UCH Ålvisheim's Keta Garmsdotter) Gry N Degvold/Hans A Øberg/S Rytter,
Styriv. 25, 2080 Eidsvoll - Øberg, Hans Arvid, 2080 Eidsvoll 3
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Trodli-Skogen's Thale Tunadatter 23699/07, 19/10/07, Rødbrun/Hvit (Chico - TrodliSkogen's Tuna) Olsen, Torild, Postboks 95, 4339 Ålgård - Olsen Torild, 4339 Ålgård
1/1 BIM valp
Frontpage Arna Atladottir S62873/2007, 10/09/07, Rød/Hvit (Aspheims Trollunge Atla Skaldsdottir) Mæhlen, Dagrunn, Vollahaugen 4, 7316 Lensvik - Olsson, Johanna,
Sverige
2
Løvheims Lodyn 24550/07, 11/10/07, Rødbrun/Hvit (Lundtola's August - N UCH
Løvheims Audhumbla) Tina Karstensen / Jan-Erik Fransson, Skogsveien 25 C, 8661
Mosjøen - Haugen, Gerd, 3475 Sætre
4
Juniorklasse - Hannhund
Trodli-Skogen's Trym Runasønn 12240/07, 29/04/07, Rødbrun/Hvit (N UCH NV-0007 Rimfakse - N UCH NV-07 Paluna's Runa) Torhild Olsen / Solveig Bjørn-Nielsen,
Postboks 95, 4339 Ålgård - Olsen Torild, 4339 Ålgård
1KVAL – 1KONK – CK – CERT – 1BHK - BIR
Lundestugu's Linjasønn Bravo Balder 14956/07, 03/06/07, Rødbrun/Hvit (NORD UCH
Ålvisheim's Illuge Skald - NORDV-06 Linja) Sætren, Ragnhild, Ekebergveien 239,
1166 Oslo - Viken Gro W, 2647 Sør-Fron
3KVAL
Unghund Klasse - Hannhund
Lundetuvans Odin Trollsnype S14671/2007, 07/01/07, Brun/Hvit (Två Kronors Berra
- Lundesmias Moa) Beate Løvlid / Arve Monkan, Hansvoll Gård, 9050 Storsteinnes Ragnarsson, Maria, Sverige
1KVAL – 1KONK - CK
Frodo Av Vinterskogen 16222/06, 03/07/06, Rød/Hvit (N UCH NV-03-04 Herkules Frida) Ingvild S Espelien/Marte S Espelien, Tangen, Bratsberg, 7039 Trondheim Espelien Ingvild S/Jensen Turid, 7039 Trondheim
2KVAL
Eriksro Prima Rufio Fin12278/07, 23/12/06, Sobel (Trofast Av Vinterskogen - Eriksro
Magiska Mixa) Stein-Erik Greter, Am Aeppelwee 4, L-6981 Rameldang, Luxembourg Anneli Rosenberg, Åland/Finland
2KVAL
Åpen Klasse - Hannhund
Veslefrikk Av Vinterskogen 07657/05, 03/03/05, Rød/Hvit (NORD UCH Ålvisheim's
Illuge Skald - Leika Av Vinterskogen) Espelien, Maren, Tangen Bratsberg, 7039
Trondheim - Espelien Ingvild S/Jensen Turid, 7039 Trondheim
2KVAL
ESTJW-07 Heike Av Vinterskogen 16220/06, 07/07/06, Rød/Hvit (Eriksro LundeFenris - Leika Av Vinterskogen) Ormset, Gunn Tove, Torpbakken, 6690 Aure Espelien Ingvild S/Jensen Turid, 7039 Trondheim
1KVAL – 1KONK – CK – 4BHK
Troy Av Vinterskogen 07656/05, 03/03/05, Rød/Hvit (NORD UCH Ålvisheim's Illuge
Skald - Leika Av Vinterskogen) Moen, Stig, Mosheim, 8900 Brønnøysund - Espelien
Ingvild S/Jensen Turid, 7039 Trondheim
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1KVAL – 2KONK – CK
Afe Njord Skaldsson 06737/06, 26/02/06, Rødbrun/Hvit (NORD UCH Ålvisheim's
Illuge Skald - N UCH Frøy Av Vinterskogen) Østgaard, Mari, Sigurd Jorsalfarsvei 18,
7052 Trondheim - Mæhlen, Dagrunn, 7316 Lensvik
1KVAL
S DK UCH Ask S47506/2002, 15/04/02, Brun/Hvit (Hammerveien's Heike - Obrima's
Jara) Barbro Gustavsson, Starresväg 15, S-14833 Östmo, Sverige - Kvalnes, Brit
Hege, 8110 Moldjord
1KVAL – 4KONK
Lyrypa's Buster 10116/05, 23/04/05, Brun/Hvit/Sort
(N UCH Asterix Av Åsen - N UCH Lyrypa's Bessi) Storli, Inger Marie Og Inge, Noem
Vestre, 7732 Steinkjer - Storli Inger Marie, Iren Og Unni, 7732 Steinkjer
1KVAL
Ålvisheim's Koll Garmsson 24216/05, 07/10/05, Rødbrun/Hvit (INT NORD UCH Garm
- NORD UCH Urda) Strid, Wilhelm, 7530 Meråker - Hofstad, Eiliv Og Unni, 7900
Rørvik
IM
Midgards Loke 15378/03, 29/04/07, Brun/Hvit (N UCH Ålvisheim’s Hårek - Amor)
Hjelme, Siv Kristin Falch, Okstadøy 83, 7029 Trondheim – Dahlmo, Jon, 8664
Mosjøen
1KVAL – 3KONK – CK
Championklasse - Hannhund
N UCH Aspheims Foxy Lernæs 17415/04, 02/08/04, Brun/Hvit (Løvheims Bevrast Obrima's Geira) Selbekk, May Elisabeth Lernæs, Solbu, 7320 Fannrem - Grændsen
Anne-Marie Og Jan, 8860 Tjøtta
1KVAL
NORD UCH Ålvisheim's Illuge Skald 17721/03, 10/09/03, Rødbrun/Hvit (INT NORD
UCH NV-99 Paluna's Viljar - NORD UCH Urda) Melum, Solvor Og Paul Andreas,
Bratsberg, 7039 Trondheim - Hofstad Eiliv Og Unni, 7900 Rørvik
1KVAL – 1KONK – CK – 2BHK
N UCH Eriksro Lunde-Fenris Fin10834/05, 20/12/04, Brun/Hvit (Cliffhanger Daniel Eriksro Cruella) Killi, Kristin, Skrabben 1b, Leilinr. 105, 0682 Oslo – Rosenberg,
Anneli, Finland
1KVAL – 4KONK
N UCH Paluna's Mime Herason 13453/05, 16/06/05, Rød/Hvit (N UCH NV-05
Dykebo's Miklagard - INT NORD UCH Linesviken's Hera) Rytter, Sigrun/ Øberg, Hans
Arvid, Wergelandshaugen, 2080 Eidsvoll - Skjervik Liv, 4308 Sandnes
1KVAL – 2KONK – CK – 3BHK
N UCH Ålvisheim's Hårek 08206/02, 16/04/02, Brun/Hvit (N S UCH Åskroghs Ålve NORD UCH Urda) Dahlmo, Jon, Drevja, 8664 Mosjøen - Hofstad Eiliv Og Unni, 7900
Rørvik
1KVAL – 3KONK
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Veteranklasse – Hannhund
N UCH Mikkel Rev Av Vinterskogen 06960/00, 15/03/00, Rød/Sort/Hvit (N UCH NV03-04 Herkules - Leika Av Vinterskogen) Daverdin, Rita Og Marc, Hyllanvn 2, 7517
Hell - Espelien Ingvild S/Jensen Turid, 7039 Trondheim
1KVAL – 1KONK – CK – BIR veteran
INT NORD UCH NV-99 Paluna's Viljar 03266/98, 03/02/98, Brun/Hvit (N UCH
Courtleet's Sleipner - N S UCH Paluna's Raija) Skjervik, Liv Og Einar, Sygnaveien 16,
4308 Sandnes - Skjervik Liv, 4308 Sandnes
IM
N UCH Asterix Av Åsen 22841/99, 19/10/99, Rød/Hvit/Sort (Oliver - Tirill Av Åsen)
Storli Iren / Storli Inger Marie, Noem Vestre, 7732 Steinkjer - Brovold, Vigdis, 7711
Steinkjer
2KVAL
INT NORD FIN UCH NORDV-06 Ålvisheim's Drott 00711/97, 04/12/96, Brun/Hvit (N S
UCH Åskroghs Ålve - Ylva) Melum, Solvor Og Paul Andreas, Bratsberg, 7036
Trondheim - Hofstad, Unni Og Eiliv, 7900 Rørvik
1KVAL – 2KONK – CK
N UCH NV-00-07 Rimfakse 13641/98, 26/06/98, Rødbrun/Hvit (Møstertunet's Mikkel
- Obrima's Fenja) Bjørn-Nielsen, Solveig, Stokkabrautene 12, 4023 Stavanger Bjørn-Nielsen, Solveig, 4023 Stavanger
2KVAL
Juniorklasse - Tispe
Lyrypa's Prinsesse Jette-Tiril 15423/07, 30/06/07, Brun/Hvit (N UCH Asterix Av Åsen
- N UCH Eriksro Magiska Moxy) Seem, Trond Åge, Svarttrostvn 9, 7560 Vikhammer Storli Inger Marie, Iren Og Unni, 7391 Rennebu
1KVAL – 2KONK
Lundestugu's Linjadatter Alfa Frøya 14958/07, 03/06/07, Rødbrun/Hvit (NORD UCH
Ålvisheim's Illuge Skald - NORDV-06 Linja) Evenseth, Merete, Toras Vei 41, 9022
Krokelvdalen - Viken Gro W, 2647 Sør-Fron
1KVAL – 1KONK
Frøya 05861/07, 06/02/07, Brun/Hvit (Balder - Sonja) Fjeldavli, Linda, Hammerveien
125a, 8626 Mo I Rana - Haustreis, Janne Elin, 8680 Trofors
1KVAL – 3KONK
Unghund Klasse - Tispe
Ålvisheim's Live Hedesdotter 04483/07, 19/12/06, Rødbrun/Hvit (N UCH Svix Av
Vinterskogen - INT NORD UCH Ålvisheim's Hede Skjoldmøy) Hofstad, Unni Og Eiliv,
Austafjord, 7900 Rørvik - Hofstad Eiliv Og Unni, 7900 Rørvik
1KVAL – 3KONK
Leinstadhågens Mille Lernæs 02692/07, 16/11/06, Rød/Hvit (Eriksro Lunde-Fenris Ålvisheim's Isrid Kongsmoster) Selbekk, May Elisabeth Lernæs, Solbu, 7320 Fannrem
- Daverdin Rita Hartvigsen, 7517 Hell
1KVAL – 1KONK – CK
Soumalainen's Ylva 06677/07, 17/01/07, Rød/Hvit (Skreppeng's Wirru - Frigg Av
Vinterskogen) Bakk, Oddbjørg, 7200 Kyrksæterøra - Suomalainen Line-Merethe Og
Side 34

Ilpo, 9925 Svanvik
2KVAL
Papilotta's Bris Vårdatter Lol22474, 14/07/06, Brown/White (Chico - N UCH Paluna's
Vår Heradatter) Greter, Stein-Erik, 4 Am Aeppelwee, L-6981 Rameldang,
Luxembourg - Jacobsen, Kari, 4010 Stavanger
1KVAL – 4KONK
Senja Av Vinterskogen 16221/06, 07/07/06, Rød/Hvit (Eriksro Lunde-Fenris - Leika
Av Vinterskogen) Ingvild S Espelien/Maja S Espelien, Tangen, Bratsberg, 7039
Trondheim - Espelien Ingvild S/Jensen Turid, 7039 Trondheim
2KVAL
Lundetuvans Idun Rynkerose S14673/2007, 07/01/07, Brun/Hvit (Två Kronors Berra
- Lundesmias Moa) Maria Ragnarsson, Häradsvägen 56, S-83070 Hammerdal,
Sverige - Maria Ragnarsson, S-83070 Hammerdal, Sverige
2KVAL
Fnugg Av Vinterskogen 01161/07, 31/10/06, Rød/Hvit (Eriksro Lunde-Fenris - Ranja
Av Vinterskogen) Unn K Opheim / Torstein Opheim, Lianveien 63, 7025 Trondheim Espelien Ingvild S/Jensen Turid, 7039 Trondheim
1KVAL
Edda Av Vinterskogen 01162/07, 31/10/06, Rød/Hvit (Eriksro Lunde-Fenris - Ranja
Av Vinterskogen) Beate Løvlid / Arve Monkan, Hansvoll Gård, 9050 Storsteinnes Espelien Ingvild S/Jensen Turid, 7039 Trondheim
1KVAL – 2KONK – HP
Åpen Klasse – Tispe
SUCH Lundesmias Moa S42844/2005, 18/03/05, Rødbrun/Hvit (NUCH Ålovisheim's
Hårek - Gyda) Maria Ragnarsson, Häradsvägen 56, S-83070 Hammerdal, Sverige Karen E. Og Jon Dahlmo, 8664 Mosjøen
1KVAL – 3KONK – CK
Paluna's Jara Ylvadatter 07162/06, 31/03/06, Rød/Hvit (Skreppeng's Torjus - N S
UCH Paluna's Ylva) Aunli, Anita, Eikavn 11, 1597 Moss - Skjervik, Liv, 4308 Sandnes
1KVAL
Lyrypa's Bera Ii 11238/05, 23/04/05, Rød/Brun/Hvit
(N UCH NV-05 Dykebo's Miklagard - Lyrypa's Jette) Storli, Inger Marie Og Inge,
Noem Vestre, 7732 Steinkjer - Storli Inger Marie, Iren Og Unni, 7732 Steinkjer
2KVAL
Paluna's Karna Saradatter 05955/06, 15/03/06, Rød/Hvit (Chico - N DK UCH NV-06
Paluna's Sara Heradatter) Olsen, Torild, Postboks 95, 4339 Ålgård - Skjervik, Liv,
4308 Sandnes
1KVAL – 2KVAL – CK
Kari 26450/05, 18/11/05, Brun/Hvit (Balder - Sonja) Hausken, Anne Marie,
Østhusmarkvegen 10, 4276 Vedavågen - Haustreis, Janne Elin, 8680 Trofors
2KVAL
Skreppeng's Urda 11447/04, 20/05/04, Rød/Hvit (N UCH Paluna's Ty Herason - N
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UCH NV-03-04 Ulfrigga Lundes Gyda) Olsrud Kristin Og Asle, Movn 13, 8661 Mosjøen
- Myrvold Laila K Og Trygve O, 2151 Årnes
1KVAL
Cliffhanger Elsking Princess Np07769401, 24/09/04, Rødbrun/Hvit (Kellen - Lena)
Tracy & Peter Rousseau, Im Rothenfeld 20, D-66914 Waldmohr, Tyskland - Lyle
Sorum, Usa
1KVAL – 4KVAL
Eriksro Mirakel-Ladyn S66522/2004, 22/08/03, Brun/Hvit (JVV-03 Trofast Av
Vinterskogen - Sweet Lady Luci) Ormset, Gunn Tove, Torpbakken, 6690 Aure Häggblom, Anneli, Finland
1KVAL – 1KONK – CK – CERT = N UCH
Toya Angelika 15494/06, 19/06/06, Brun/Hvit (Balder - Sonja) Hostad, Liv Gudrun,
Fjellvegen 11, 6430 Bud - Haustreis, Janne Elin, 8680 Trofors
1KVAL
Leinstadhågens Ravna 02693/07, 16/11/06, Rød/Hvit (Eriksro Lunde-Fenris Ålvisheim's Isrid Kongsmoster) Rita Og Marc Daverdin, Hyllanvn 2, 7517 Hell Daverdin Rita Hartvigsen, 7517 Hell
2KVAL
Leinstadhågens Siri 21224/05, 27/09/05, Rød/Hvit (N UCH Mikkel Rev Av
Vinterskogen - Ålvisheim's Isrid Kongsmoster) Bakk, Oddbjørg, 7200 Kyrksæterøra Daverdin Rita Hartvigsen, 7517 Hell
2KVAL
Unni Lunda S23150/2006, 11/10/05, Rødbrun/Hvit (Balder - Sonja) Maria
Ragnarsson, Häradsvägen 56, S-83070 Hammerdal, Sverige - Janne E. Haustreis,
8680 Trofors
2KVAL
Askja Gonniedatter Av Maastadfjelle Dcnh-Lu00032/05, 23/12/05, Brun/Hvit
(Maahornet's Annar - Navahoos Gonnie Glittertind) Monika Hamann, Am Wohld 17,
D-24244 Felm, Tyskland - Hans-W. Hamann, D-24244 Felm, Tyskland
2KVAL
INT UCH Lupachis Menja 12345/05, 19/05/05, Brun/Hvit (N UCH NV-00-07 Rimfakse
- Paluna's Vilde Heradatter) Rittweger, Birgitte, Bahnweg 11, D-63762 Grossostheim,
Tyskland - Knibestøl Vanja, 4480 Kvinesdal
1KVAL
Championklasse - Tispe
N UCH Tyra 15381/03, 05/07/03, Brun/Hvit (N UCH Ålvisheim's Hårek - Amor)
Gautun, Odd Reidar Og Hanna, Nordahl Griegsv 7c, 7024 Trondheim - Dahlmo, Jon,
8664 Mosjøen
1KVAL
NORDJV-06 N UCH Ålvisheim's Keta Garmsdotter 24217/05, 07/10/05, Rødbrun/Hvit
(INT NORD UCH Garm - NORD UCH Urda) Øberg, Hans Arvid, Wergelandshaugen,
2080 Eidsvoll - Hofstad, Eiliv Og Unni, 7900 Rørvik
IM
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N DK UCH NV-06 Paluna's Sara Heradatter 23333/03, 10/11/03, Rødbrun/Hvit (N
UCH NV-05 Dykebo's Miklagard - INT NORD UCH Linesviken's Hera) Skjervik Liv Og
Einar, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes - Skjervik Liv, 4308 Sandnes
1KVAL
N UCH NV-07 Paluna's Runa 04473/05, 13/02/05, Rød/Hvit (INT NORD UCH NV-99
Paluna's Viljar - N UCH Paluna's Vår Heradatter) Olsen, Torild, Postboks 95, 4339
Ålgård - Skjervik Liv, 4308 Sandnes
1KVAL – 4KONK – CK – 4BTK
NORD UCH Bulund's Tiril-Tussi 02573/03, 05/01/03, Brun/Hvit (N FIN UCH Løvheims
Alsvinn - Skuld Av Strandbo) Aunli, Anita, Eikavn 11, 1597 Moss - Myhrvold Ellinor
Og Per, 1820 Spydeberg
1KVAL
S N EST UCH Lundekloens Vinga 04746/04, 28/02/04, Brun/Hvit (S UCH Linesviken's
Ving-Tor - N UCH Frigg) Ormset, Gunn Tove, Torpbakken, 6690 Aure - Olsen Astrid,
6270 Brattvåg
1KVAL
N UCH Paluna's Ranja 04474/05, 13/02/05, Rød/Hvit (INT NORD UCH NV-99 Paluna's
Viljar - N UCH Paluna's Vår Heradatter) Skjervik Mai Brit Og Liv, Husafjellskaret 7,
4330 Ålgård - Skjervik Liv, 4308 Sandnes
1KVAL
NORDV-06 Linja 16578/04, 09/07/04, Rødbrun/Hvit (Santo - Kaisa) Viken, Gro W,
Sandrud, 2647 Sør-Fron - Rogn, Knut, 2973 Ryfoss
1KVAL – 3KONK – CK – 2BTK
N UCH Paluna's Raija 04472/05, 13/02/05, Rød/Hvit (INT NORD UCH NV-99 Paluna's
Viljar - N UCH Paluna's Vår Heradatter) Runde Olav/ Jacobsen Kari, Peder Klowsgt 1,
4010 Stavanger - Skjervik Liv, 4308 Sandnes
IM
N UCH Eriksro Magiska Moxy Fin47118/04, 13/10/04, Brun/Hvit (Cliffhanger Daniel NORD UCH Silversounds Ella-Cinderella) Storli, Unni Og Iren, Hareveien 3, 7391
Rennebu Häggblom, Anneli, Finland
1KVAL
NORD UCH Skreppeng's Pirjo Perlemor 20253/03, 05/09/03, Rød/Hvit (N FIN UCH
Løvheims Alsvinn - N UCH NV-03-04 Ulfrigga Lundes Gyda) Melum, Solvor Og Paul
Andreas, Bratsberg, 7039 Trondheim - Myrvold Laila K Og Trygve O, 2151 Årnes
1KVAL – 2KONK – CK – 3BTK
INT NORD UCH Ålvisheim's Hede Skjoldmøy 08207/02, 16/04/02, Brun/Hvit (N S
UCH Åskroghs Ålve - NORD UCH Urda) Hofstad, Unni Og Eiliv, Austafjord, 7900
Rørvik - Hofstad Eiliv Og Unni, 7900 Rørvik
1KVAL – 1KONK – CK – 1BTK - BIM
Veteranklasse - Tispe
N UCH Lyrypa's Tanja 05225/97, 13/02/97, Rød-Brun-Hvit (N S UCH Buster - N S
UCH NV-98-99-01 Lyrypa's Bera) Storli, Iren, Noem Vestre, 7732 Steinkjer - Storli
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Inger Marie, 7732 Steinkjer
1KVAL – 3KONK - HP
INT NORD UCH Linesviken's Hera 02124/99, 07/01/99, Rødbrun/Hvit (Trym Linesviken's Freyja-Goe) Skjervik, Liv, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes - Våtvik Margit
Lines, 8800 Sandnessjøen
1KVAL – 2KONK – CK
NORD UCH Urda 15940/98, 28/05/98, Brun/Hvit (Varg - Lunda) Hofstad, Unni Og
Eiliv, Austafjord, 7900 Rørvik - Kristiansen, Frans Jarle, 8063 Værøy
1KVAL – 1KONK – CK – BIM veteran
NORD UCH Beyla 19142/95, 20/08/95, Brun/Hvit (N S UCH Åskroghs Ålve - Ylva)
Hofstad, Unni Og Eiliv, Austafjord, 7900 Rørvik - Hofstad, Unni Og Eiliv, 7900 Rørvik
1KVAL
- Utstillingens eldste hund
N UCH Lyrypa's Bessi 03952/99, 01/02/99, Rød/Brun/Hvit (N S UCH Buster - N S
UCH NV-98-99-01 Lyrypa's Bera) Storli, Inger Marie, Noem Vestre, 7732 Steinkjer Storli Inger Marie, Iren Og Unni, 7732 Steinkjer
1KVAL – 4KONK - HP
Tiril 02198/00, 23/01/00, Brun/Hvit (Paluna's Kvikk - Kerskitunet's Kiril) Storli, Unni,
Hareveien 3, 7391 Rennebu - Brekke, Dag, 5722 Dalekvam
1KVAL
Avlsklasse - Hannhund
INT NORD UCH NV-99 Paluna's Viljar 03266/98, 03/02/98, Brun/Hvit (N UCH
Courtleet's Sleipner - N S UCH Paluna's Raija) Skjervik, Liv Og Einar, Sygnaveien 16,
4308 Sandnes Skjervik Liv, 4308 Sandnes
IM
NORD UCH Ålvisheim's Illuge Skald 17721/03, 10/09/03, Rødbrun/Hvit (INT NORD
UCH NV-99 Paluna's Viljar - NORD UCH Urda) Melum, Solvor Og Paul Andreas,
Bratsberg, 7039 Trondheim - Hofstad Eiliv Og Unni, 7900 Rørvik
1KVAL – 2KONK
Eriksro Lunde-Fenris Fin10834/05, 20/12/04, Brun/Hvit (Cliffhanger Daniel - Eriksro
Cruella) Killi, Kristin, Skrabben 1b, Leilinr. 105, 0682 Oslo - Häggblom, Anneli,
Finland
1KVAL – 1KONK – HP
Avlsklasse - Tispe
NORD UCH Urda 15940/98, 28/05/98, Brun/Hvit (Varg - Lunda) Hofstad, Unni Og
Eiliv, Austafjord, 7900 Rørvik - Kristiansen, Frans Jarle, 8063 Værøy
IM
Leika Av Vinterskogen 03055/99, 08/02/99, Rød/Hvit (INT NORD FIN UCH NORDV06 Ålvisheim's Drott - Ranja Av Finngambukt) Espelien,maren S/Espelien,ingvild S,
Tangen Bratsberg, 7039 Trondheim - Espelien Ingvild S/Jensen Turid, 7039
Trondheim
IM

Side 38

Oppdretterklasse
Av Vinterskogen
Espelien, Ingvild, Tangen Bratsberg, 7039 Trondheim
1KVAL – 3KONK - HP
Haustreis (ikke reg. kennelnavn)
Haustreis, Janne Elin, 8680 Trofors
IM
Lyrypa’s
Storli, Inger Marie, Unni og Iren, Noem Vestre, 7732
2KVAL

Steinkjer

Eriksro
Rosenberg, Anneli, Tallvägen 6 A 5, AX-22150 Jomala, Åland, Finland
1KVAL
Ålvisheim’s
Hofstad, Unni og Eiliv, Austafjord, 7900 Rørvik
1KVAL – 2KONK - HP
Paluna’s
Skjervik, Liv og Einar, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes
1KVAL – 1KONK - HP

- VINNERE AV VANDRERPOKALER, TROFEER o.a
TRØNDELAG LØRDAG 7. JUNI 2008 KENNEL ENERHAUGENS VANDREPOKAL – LABBEPOKALEN
Gitt av Zenia og Christen Lang i 1985
0116/07 Edda av Vinterskogen, eier Beate Løvlid / Arve Monkan
RÜDIGER JENZEN’S OPPDRETTERPRIS (vandrepremie)
Gitt av Rüdiger Jenzen, Tyskland i 1983
Torild Olsen med 12240/07 TrodliTrodli-Skogen’s Trym Runasønn
DAMENES POKAL (vandrepremie)
Gitt av Grethe Bergwitz-Larsen og Elsa Hagen Raastad i 1983
Solveig BjørnBjørn-Nilsen med 13641/98 N UCH NVNV-0000-07 Rimfakse
VANDRINGSPRIS TIL BESTA TIK I ÖPPEN KLASS
Gitt av Svenska Lundehundsällskapet i 1987
S66522/2004 S UCH Eriksro MirakelMirakel-Ladyn, eier Gunn Tove Ormset
VANDREPREMIE TIL BESTE LUNDEHUND
Gitt av ”Lundehunden’s Venner” i Danmark i 1988
12240/07 TrodliTrodli-Skogen’s Trym Runasønn, eier Torild Olsen
VANDREPRIS TIL BIM-HUND
Gitt av Kennel Mountjoy, Sverige i 1994
08207/02 INT NORD UCHÅlvisheim’s Hede Skjoldmøy, eier Unni og
Eiliv Hofstad
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KENNEL FORSBERGET’S VANDREPOKAL TIL BESTE TISPE I ÅPEN KLASSE
Gitt av Stina Persson
S66522/2004 S UCH Eriksro MirakelMirakel-Ladyn, eier Gunn Tove Ormset
KENNEL LINESVIKEN’S VANDREPREMIE TIL EIER AV BESTE VALP
Gitt av Margit Lines Våtvik i 2002
Pete & Tracy Roussou med Foss av Vinterskogen
VANDRINGSPRIS TIL BESTE HANNHUND
Gitt av Mary og Siv Kvärnström, Sverige
12240/07 TrodliTrodli-Skogen’s Trym Runasønn, eier Torild Olsen
VANDREPRIS TIL BESTE VALP
Gitt av Sharon Pederson og Frank Bays, USA
Foss av Vinterskogen, eier Pete & Tracy Roussou
KENNEL PALUNA’S VANDREPREMIE TIL BESTE VETERAN
Gitt av Liv og Einar Skjervik
00711/97 N UCH Mikkel Rev av Vinterskogen, eier Rita & Marc
Daverdin
MÅSTADPOKALEN
En oppdretterpris gitt av familien Burschil, Tyskland. Gis til odel og eie
hvert år siden 2005.
Oppdretter: Liv Skjervik
23333/03 N DK UCH NVNV-06 Paluna’s Sara Heradatter / 05955/06
Paluna’s Karna Saradatter.
VÆRØY-LITA’S VANDREPREMIE TIL BIM VETERAN
Gitt av Gro W. Viken
15940/98 NORD UCH Urda, eier Unni & Eiliv Hofstad
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Damer i fint driv på Spesialen
En pust i
bakken
under
Spesialen

Asle og Urda

Afe Njord Skaldsson har
satt sjøbein på
dommerbordet på
Spesialen. Dommer
Harald Aune og eier Mari
Østgaard

Maja med Foss på bordet

Avlsklasse vunnet av Eriksro Lunde-Fenris (ytterst til venstre med eier Kristin Killi)
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- BARNE OG UNGDOMSSIDENE -

Litt om hunden min
Lundtolas Anna Amira Født 04.06.06
Av Maria Elisabeth Hansen - 13 år
Det er virkelig spennende og ha lundehund. Det er en morsom rase fordi de har 6
klør og en ekstra nakkevirvel, det er veldig morsomt. Det er ikke så mange
lundehunder så derfor burde man få valper og avle, men innavl er ikke bra. Når man
er på utstilling bruker man mye energi og man blir sliten av å vente så mye, det tar
på tålmodigheta. Jeg satser på og få Ck på min hund Amira, men jeg må nok trene
mer da. Jeg bruker å gå tur opp i skogen, men mest nede i fjæra. Noen ganger går
vi etter veien. Amira er leken så hun liker nok å gå i fjæra og klatre på steiner. Hun
er veldig glad i fugler, ikke leke med dem , men nok til og tygge litt, men det klarer
hun aldri. Amira liker ikke å bade for hun hater å få vann i ørene. Men hun liker å
vasse i sjøen. Norsk lundehund er en utrolig rase, den må man bare oppleve, en
spesiell rase, så sant så sant. Det er koselig og være med på lundehund treff, for der
treffer man mange andre lundehunder. Av og til griller vi eller trener. På utstillingen
møtte jeg kjente folk og andre hyggelige folk. Amira fikk en rød sløyfe og etter på en
andreplass med blå sløyfe. Jeg ble fornøyd. Det var virkelig hyggelig på utstillingen.
Og vi fikk mye sol.

Se bilde av Maria og Amira på sidene med fargefoto

Mariell, Nils-Kristian og Andreas under lundekappløpet
i Nordlandshagen, juni 2007
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Værøy turen!
Jeg var på lundehund treff sammens men en mann som
heter Nils-Kristian.

Av Mariell Karlsen - 11 år
I fjor sommer var jeg på Værøy for første gang i mitt liv. Jeg var på lundehund treff
sammens men en mann som heter Nils-Kristian og er min gode nabo. Han har fire
lundehunder som heter Leik, Kjølve, Odin og Prins. Fredag kveld reiste vi fra Røst
med ferge til Værøy, og der ble jeg kjent med nye folk,og mange hunder. På lørdag
kjørte vi med en liten båt til Måstad, og så skulle vi gå opp på fjellet, men det var for
høyt. Så vi gikk i fra Måstad og hjem til prestegården (der vi bodde på Værøy). Det
tok ca 3-4 timer å gå. Når vi kom til prestegården fikk vi god mat og dessert. På
søndag hadde vi hunde kappløp, og koste oss. Søndags kveld reiste alle folkene
bortsett fra meg og Nils-Kristian. Vi reiste hjem på mandags morgenen.

Mariell omgitt av lundehunder i fjæra i Måstad, juni 2007
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- HOROSKOP FOR DIN LUNDEHUND Vannmannen (20. januar – 18. februar)
Ditt tidsforbruk på selvopptatthet vokser. Etter å ha laget en hjemmeside
for deg selv, legger du like godt til en side med dine priser, for å oppnå
større beundring. ”Jeg ville drept for Nobels Fredspris,” tenker du.

Fiskene (19. februar – 20. mars)
Hundens standardhilsen (rumpesniffing) er frastøtende for dine eiere, men
har fungert, og vil fungere, svært godt for deg fram til du møter en viss
puddel med tarmproblemer.
Væren (21. mars – 19. april)
Din intelligens vokser i en slik fart at du snart vil forbigå dine eiere og vil
måtte ta over deres ansvarsområder, som for eksempel finansiering av
husholdingen.
Tyren (20. april – 20. mai)
Din bruk av telefonen mens dine eiere er borte, blir oppdaget når regningen
inneholder 1500 kr i opprigninger til hundekjextelefonen.

Tvillingen (21. mai – 21. juni)
Det blir sagt at hunders eiere utvikler seg til å ligne mer og mer på sine
kjæledyr. Du blir bekymret når du merker at dine eiere begynner å snu seg
rundt tre ganger før de legger seg.

Krepsen (22. juni -22. juli)
Dine eiere innser hvor bortskjemt du er, når de ser at du har flere leker
og kosedyr enn de selv hadde som barn. Du poengterer at du verken har
noen brettspill eller TV-spill. De gir deg Monopol, og du tygger i stykker
brikkene.
Løven (23. juli – 22. august)
Du overtar rollen som overhode for husholdningen. Du bestemmer når
familien legger seg, våkner opp og går tur. Du er sjefete.
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Jomfruen (23. august – 22. september)
Etter å ha besøkt visse hundesider på internett, føler dine eiere at du må
lære noen nye triks for å underholde vennene deres. Isteden underholder du
deg selv ved å tråkke på DVD-kontrollen, midt i den mest rørende scenen i
filmen.
Vekten (23. september – 22. oktober)
Livet går virkelig din vei. Naboens katt vil bli ”avkloet” på lørdag. Overrask
den, når den kommer tilbake, ved å bjeffe den irriterende rett i ansiktet.
Underhold deg selv ved å observere den prøve å rømme ved å klatre opp i
et tre.
Skorpionen (24. oktober – 22. november)
Din apati når det gjelder mat bekymrer dine eiere såpass at de heller
kjøttsauser over og mikser sin egen mat med dine måltider. De er kun
fornøyde når du spiser din egen kroppsvekt hver dag.
Skytten (23. november – 22. desember)
Dine vrangforestillinger om å være en stor hund, fortsetter ved at du ypper
til kamp med naboens rottweiler. Revurder din posisjon i hundehierarkiet.
Steinbukken (23. desember – 19. januar)
Horoskopet ditt ser dårlig ut. Den nye odøren festet til ditt yndlingstre, ble
etterlatt av en dobermann, ikke sjelden å observere med munnkurv. Be dine
eiere om å bære deg, hver gang du beveger deg utendørs.

- NAVNEKONKURANSE Hjelp oss å finne et godt navn til BarneBarne- og ungdomssidene
Da vi skulle lage disse sidene slo det oss at navnet kunne hatt litt mer spenst enn
bare "Barne- og ungdomssidene". Har du et bedre forslag kanskje?
Bli med i navnekonkurransen vår!!
Den som vinner får en herlig liten myk lundefugl som spiller av autentisk lundefugllyd fra ura! Se mer på :
http://www.wildrepublic.com/WR_MAIN/tradepoint/b2c/ui/catalog/itemview.aspx?
key=79386
Send inn ditt forslag til:
E-post: redaksjon@lundhund.no
Post: Redaksjonskomiteen for Lundehundnytt
v/Elin Strand, Svarthammarvn. 63, 8015 Bodø
Forslaget må være oss i hende innen 15.oktober.
Bruk sommeren til å klekke ut et godt navn :-)
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Foss av Vinterskogen

Lundtolas Bast Milo's
første 17. mai

Maria og Lundtolas Anna Amira
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Returadresse:
LHN v/Elin Strand
Svarthammarvn. 63, 8015 Bodø

Løvheims Lysalv

Ylva Tyrasdatter og Foss av Vinterskogen løper om kapp!
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