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Over og under : lundehundvegger hjemme hos Sofie Schønheyder. På bildet over sees
forøvrig en ung utgave av Christen Lang med et knippe lundehundvalper i fanget. Begge
foto: Petter Heier.

Forsiden : Lyrypa's Prinsesse Jette-Tiril på utkikkspost i høstskogen. Foto: Trond Åge
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Fra klubbens leder
Det blåser en positiv vind over
Norsk Lundehund Klubb
Heia. Der er du igjen. Sitter du i
godstolen, og gleder deg til å ta fatt på
dette nummer av Lundehund-nytt.
Kanskje har du gjort som jeg bruker å
gjøre, tent stearinlys i disse
høstkveldene. Hver årstid har sin sjarm
på ett eller annet vis, men jeg liker
definitivt sommeren best.

innsats som lå bak denne
planleggingen, og da syns jeg vi
virkelig fortjente det beste. Det skulle
ikke stå på planleggingen om noe gikk
galt.
Jeg vil takke alle deltakere, som kom
fra nær og fjern, som holdt ut i fergekøen, som hjalp til når vi trengte hjelp,
som hadde godt humør, som likte
aktivitetene, turene og foredragene vi
hadde lagt opp til, som gjorde dette

Foto: Arild Espelien

Og i år hadde vi noen fantastiske
dager ute på Værøy. Jeg hadde hørt så
mye om denne øya, og gledet meg så
til å komme utover. Og jeg ble ikke
skuffet. Jeg følte at klubben ble tatt vel
imot av både kulturkonsulent og
lokalbefolkningen. Til og med været
ønsket oss velkommen. Men så vet jeg
også hvor masse arbeidstimer og
Side 4
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Værøytreffet til et flott minne for livet.
Jeg vil spesielt trekke frem
”riggeguttene”, Odd Reidar Gautun,
Jon Dahlmo, Oddbjørn Rognmo, Jim
Oddvar Hansen, Hans Obitz og Arild
Espelien, som hadde en enorm jobb og
som ikke klagde selv om de fikk mer å
gjøre. Takk til Gunn Tove Ormset og
hennes mor Hendra, som fikk litt for
mye å gjøre på utstillingsdagen uten å

få ekstra drahjelp. Og Jens Rogne som
debuterte som skriver i ringen til Aase
Jacobsen etter plutselig forfall fra
oppsatt skriver. Han skrev så blekket
sprutet, og dette var hans først
utstilling. Han ante ikke hva han gikk
til, men tok utfordringen på strak arm.
Og den tjekkiske dyrlegen Renata
Kosinova, som tok mange blodprøver
av de hundene som måtte dra før
forskeren Frode Lingaas kom til
Værøy. Og sykepleierne Elin Anita
Hansen og Sigrun Rytter for hjelpen
med blodprøvene i solsteiken. Dere
gjorde en kjempeinnsats og klubben er
stolt over å ha slike positive og
arbeidsomme medlemmer, som ikke
ser seg forbalt på ting. Tusen hjertelig
takk.
Og tilslutt vil jeg takke alle de som har
sendt inn evalueringsskjemaene, og
kommet med konstruktiv kritikk og
mange nye ideer for neste treff. Disse
har vi skrevet ned, evaluert og tar de
med oss til neste Værøy komité. Det er
viktig med tilbakemeldinger både fra
utstillinger, treff og styrearbeid. Dersom
ingen gir tilbakemelding, enten positivt
eller negativt, har vi i styret ingen
pekepinn på hva dere medlemmer
syns om klubben og det arbeid som
legges ned.

Styret hadde ei arbeidshelg i slutten av
august på Husøy i Senja (øya som
damene forlot) med styremøte,
evaluering av Værøytreffet og
Spesialutstillingen og møte med
avlsrådet. At det ble Husøya er fordi
min mor er den første ungen som er
født på øya, og at min onkel driver
fiskebruket, og fordi jeg er stolt over å
ha slekta mi der, og ville gjerne vise
resten av styret denne øya hvor
ståpåviljen, pågangsmotet og
dugnadsånden er enormt blant øyas
240 innbyggere. Det viser bare at man
kan få til det utrulige dersom man bare
vil, har pågangsmot og ikke minst en
positiv innstilling til det som skal
gjøres. Akkurat som jeg nå føler at
Norsk Lundehund Klubb er inne i. Jeg
liker utviklingen, liker å se og høre at
folk er engasjerte og har lyst å gjøre en
innsats i klubben for den lille unike
rasen vår. Stå på folkens. Dette går
rette veien.
Fra en stolt fungerende leder.
Merete Evenseth
Merete gikk tilbake til nestleder i
slutten av august og Anita Aunli er nå
tilbake som leder. Styret ønsker henne
velkommen tilbake.

Hele gjengen samlet under Værøytreffet 2009. Foto: Arild Espelien
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Fra redaktøren
God høst alle sammen. Første storm
er allerede over. Den kom tidlig i år,
men vi stod han av slik vi pleier. Vi er
godt vant til at det blåser, både direkte
og indirekte.
Et godt liv med hundehold gjør en mer
tilpassningsdyktig og lykkelig etter min
mening. Jeg tror det gir bedre helse,
rett og slett. Vi verdsetter hundeholdet
både gjennom forholdet de skaper
mellom mennesker og tradisjonene de
formidler. Hunden tar oss ut i frisk luft,
hver dag, uansett vær og gir oss så
sårt tiltrengte naturopplevelser. For
byfolk spesielt, er helseaspektet ved

Redaktør Elin Strand demonstrerer tøy
og bøy med Rosa for Oddgeir Bruaset
og NRK-teamet på Værøy.
Forhåpentligvis kommer det i et "Der
ingen skulle tru at nokon kunne bu" til
vinteren (skal handle om ho som starta
sjokoladefabrikk i den nedlagte
flyplassen på Værøy). Foto: Merete
Evenseth
Side 6

Lundehund-nytt 3/09

naturopplevelsen knyttet til tanker om
frisk luft. Det er medisin i naturen, både
for kropp og sjel, og ikke minst bidrar
den til en forståelse av helheten i
tilværelsen.
Kos deg med urhunden din på tur. Å gå
på tur er en del av den norske
væremåten.
Det var en opplevelse å være på
Værøy igjen med MANGE entusiaster.
Takk til de av dere som har vært så
vennlig å skrive om opplevelsene
derfra i dette nummer. Vi har også fått
Gerd Haugen til å følge opp det Gro W
Viken startet i forrige nummer : fortelle
om sine oppgaver for klubben. Det er
godt med velvillige medarbeidere. Vi
har også fått mange gode bidrag til
Lillelunden og det gleder oss stort.
Sist, men ikke minst vil jeg takke
professor Frode Lingaas ved Norges
veterinærhøgskole for at han generøst
har skrevet en oppfølging for oss etter
blodprøvetakingen han gjennomførte
på Værøy i sommer. Vi ser fram til
videre samarbeid og håper at alle
andre som ikke fikk anledning til å stille
sine hunder til disposisjon på Værøy
kan få gjort det nå i ettertid. Det er
viktig for forskningen på rasen vår! Se
nærmere info i artikler av Lingaas.
Det gleder også mitt hjerte stort at
Maien Munthe-Kaas i
redaksjonskomiteen nå i høst har
startet på veterinærutdanningen. Det
må vel bli Norges første
lundehundentusiast som blir
veterinær? Lykke til Maien!

Nytt fra styret
Etterlysning etter klubb effekter
Styret i klubben vil herved sende en
etterlysning til alle medlemmene som
kanskje har noen klubb effekter
liggende hjemme hos seg. Vi vil gjerne
få en oversikt over hva klubben har
ervervet seg, og handlet inn i løpet av
47 år. Har klubben for eksempel en
fane eller noe annet klubb materiell.
Grunnen er at klubben skal være med
på to store hundemesser i november
med egen ”stand”, og vi lurer på om
det finnes noe slags reklamemateriell
eller lignende, som klubben har
handlet eller fått i løpet av alle disse
årene.
Vi er også interessert i å få vite om
klubben har fått gaver eller lignende
opp gjennom årene, og hvor de
eventuelt befinner seg. Kanskje vi kan
lage et lundehund museum på
Værøy/Mostad. Bare en ide, som
faktisk er kommet inn til styret og som
vi vil jobbe mer med fremover.
Dersom du vet av noe eller har
liggende noe er det fint om du tar
kontakt med styret.

Har du lyst å engasjere deg mer i
klubben vår?
Norsk lundehund klubb er inne i en
positiv trend for tiden, med mange
engasjerte og hyggelige medlemmer.

Som dere alle vet er vi ikke store
klubben, men vi har klart og
markedsført oss godt i år både i aviser,
radio og TV, og dette er supert.
Selv om klubben er liten er det en del
oppgaver som må fordeles. For
eksempel verv, komiteer, statistikker av
valpefordelig, utstillinger, Årets hund
etc. etc. Og klubben er 50 år i 2012.
Derfor trenger vi deg som har lyst å
hjelpe til med å løfte klubben til å bli
enda bedre enn vi er i dag. Vi trenger
ideene dine, engasjementet ditt,
pågangsmotet ditt, og vi trenger unge
som gamle. Alle monner drar! Kanskje
er du en kløpper på pc, liker å
arrangere ting, flink organisator,
nevenyttig, har smittende latter, liker å
samarbeide, full av ideer, kreativ, liker
å tegne og male lundehunder eller
bare har lyst å gjøre noe for ekstra for
lundehunden sammen med andre
engasjerte og positive lundehundentusiaster.
Har du lyst å bidra med din innsats på
et eller annet, gi styret beskjed. Så får
vi en oversikt over dere som gjerne vil
ta i et ekstra tak for klubben og denne
flotte rasen vår.
Oppfordrer spesielt de unge
medlemmene til å hjelpe oss. Vi
trenger friskt og ungt engasjement.
Forhåpentligvis vil dere være med å
føre klubben videre.
Jobben er dessverre underbetalt, men
veldig berikende for nettopp deg.
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Presentasjon av ett av styrets
varamedlemmer

Norsk Lundehund Klubb fyller 50 år
i 2012

Mitt navn er Maren S. Espelien jeg er
20 år, har for tiden flyttet hjem igjen til
mine foreldre og bor da like utenfor
Trondheim. Jeg har to Lundehunder
Ylva Tyrasdatter og Vesle Frikk av
Vinterskogen og er med nnehaver i
kennel Vinterskogen.
Jeg fikk Frikk da jeg flyttet ut for litt
over fire år siden. Vi har alltid hatt
Lundehund i familien, så det var et helt
naturlig valg av rase. Det er jo tross alt
slik at har men først fått lundehund så
er man ”bitt av basillen”, og ett år etter
fikk jeg lille Ylva. De er to ganske
aktive krabater, så vi er mye på tur og
vi har prøvd oss på litt Agillity og spor.
Jeg håper jeg har noe jeg kan bidra
med til Norsk Lundehundklubb
fremover.

Værøytreffet framskyndes i den
anledning ett år slik at jubileet feires
på Værøy i 2012 . Klubben begynner
en ny 4 års periode mellom hvert
Værøytreff etter denne
jubileumsfeiringen.
Årets hund
De som ønsker å være med i den
konkuransen må melde inn selv alt de
har vært med på hittill i år enten via
hjemmesiden eller via post til styret
ved Merete Evenseth. Styret ønsker å
få til en annen ordning fra tidligst 2010
med å belønne agility, lydighet og spor.
Dette vil også telle med i kåringen av
Årets hund. Ordning for å melde inn
din hunds meritter via hjemmesiden vil
komme etter hvert.

Mvh Maren S. Espelien
HURRA!!!!! Verdenssensasjon
Et stykke ny lundehundhistorie er
skrevet : rett før bladet ble sendt til
trykking kom følgende GLADNYHET
fra Ingvild S. Espelien ved Kennel Av
Vinterskogen : Ranja fikk 4 vitale og
velskapte valper 12/9-09. Verdens
første etter inseminering med frosset
sæd. Se nærmere omtale om
prosjektet under Nytt fra avlsrådet.
Dette er stort! Vi gratulerer hjerteligst
og kommer tilbake til saken i neste
nummer.

Maren gir råd og veiledning til Stein Erik
Greter under ringtreningen kvelden før
utstillingen på Værøy. Foto : Arild
Espelien
Side 8
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Lillelunden
Første utstilling
Lillelunden har fått 11 år gamle IngerLovise Pleym Fjellgaard som bor i
Brønnøysund til å fortelle om da hun
deltok med Lundtolas Anton Huss fra
Lovund på dobbelutsilling i Mosjøen
22. og 23. august. Dette var hennes
første møte med ringen, hunden hadde
prøvd det en gang tidligere.
Det ble travelt før vi skulle dra.
Jeg fikk vite på båttur tidligere i
sommer, at Huss skulle på utstilling.
Da sa Iren at JEG kunne gå med Huss
om jeg hadde lyst. Det hadde jeg jo
selvfølgelig!
Senere, kanskje en eller to uker før,
spurte jeg om jeg kunne få ta med en
veninne.Det fikk jeg jo.
Jeg om Mina (venninnen min) satt oss
på bussen til Mosjøen. Det ble en
latterfull tur.
Huss hadde jo nesten ikke øvd da, og
han hadde ikke øvd med meg.
Vi øvde bare kanskje en halv time!
Huss var sliten så vi gikk inn på
hotellet ''Fru Haugans'' hvor vi
overnattet. Det var liksom 1000 hunder
der da.
Dagen før
Vi badet og styret med vår lille Huss,
han ble så ren å pen at.
Iren hadde glemt klo tanga hjemme,
så vi fikk klare oss uten nyklipte klør.

fikset oss. Iren er stemoren min og
frisør. Hun satte opp håret mitt veldig
fint..Vi dro på utstillingen litt for tidlig
,men det var veldig dumt. Vi prøvde
lenge å finne den rette ringen, men vi
fant den til slutt. Det ble forsinkelser,
laaange.Vi fikk se på masse kule
hunder i mens..
Da det eeendelig ble vår tur da var jeg
spent.
Vi gikk ut i ringen, gikk en runde og så
løftet jeg han på et bord hvor en
dommer så på han.
Så gikk vi noen runder til, og så kom
dem med.......To røde og en rosa!
Nå skulle han kjempe mot champion.
Den lille Huss slo han ut.
Så skulle han kjempe for BIR, men han
tapte nok, men han fikk BIM.
Han kom hjem med CK, CERT, BIM,
1.PREMIE OG BARN OG HUNDNeste dag
Vi kom nok tidlig og nå var de før
tiden.Vi gikk ut og klarte den første
runden : fikk 2 røde og 1 rosa. Så ble
det championen som slo Huss, men vi
fikk Cert. Lille Huss trenger bare 1 Cert
til for å bli champion.
Dette var artig og dette vil vi prøve
igjen. Anbefales til alle.
Inger-Lovise Pleym Fjellgaard

Dagen
Vi sto opp tiiidlig, spiste frokost og
Lundehund-nytt 3/09
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1. Ska vi finn på noka sammen, Oliver?

2. Vi kan leike oss med ball'n!

3. Kast dein der ball'n så hente æ dein!

4. Men hysj! E det itj ein traktor vi høre?

5. Kain du itj kast ball'n snart da?

6. Fra Oliver; å borte vart både ball'n og
hoind...

Hilsen fra bestemora til Oliver og også
fotograf, Dagrunn
Side 10

Lundehund-nytt 3/09

- LUNDEHUNDENS ORDBOK F
Familie – det verste en lundehund kan
miste. Lundehunden føler et enormt
ansvar for at ingen kommer bort fra
hverandre, og dette fører til at hver
gang menneskene bestemmer seg for
å prøve seg selv (se bånd), passer
lundehunden på å løpe rett rundt beina
til familien sin.
Fellesdekk – lav åling i formasjon
Fy –
1) Menneskelig uttrykk for
frustrasjon
2) Ender ofte med trøstende
kos fra mennesket
G
Godbit – liten matbit som smaker
fortreffelig. Kan lett forveksles med de
små runde kulene man finner på
sauebeiter. Veloppdragne mennesker
gir ofte lundehunden sin godbiter, men
de må muligens trenes en stund først.
(Merk: får lundehunden for store biter,
må disse graves ned.)
Griseøre – stor godbit (se godbit).
Ender ofte under sofaputer, i
skittentøyskurver og lignende.
Gulvteppe – varmt gulv til
lundehundens utnyttelse. I tillegg til å
være myke, er mange typer gulvtepper
gode å tygge på, og enda flere er gode
å tisse på (se do).

Hale – utvekst like over bli-kjent-hullet
hos andre hunder. Kan brukes som
håndtak av større hunder, til
lundehundens store frustrasjon.
Halsbånd – festeanordning for båndet
som hunden leier mennesket sitt med
(se bånd).
Hoppe opp – triks for å muntre opp
mennesker. Mennesker i dress/finkjole
er de letteste å begeistre. (Tips: virket
ikke trikset sist, prøv med gjørmete
labber neste gang).
Hull – noe man lager i plenen for å
fortelle uoppdragne mennesker at de
har glemt lundehunden et par minutter
for lenge.
Hundemat – de fleste lundehunder
skulle ønske hundemat var det samme
som det de lar menneskene sine spise,
men siden de samtidig er svært bevisst
på sin egen helse, har de ofte god
selvdisiplin og holder seg til den
egentlige hundematen. Hundematen er
brun og i klumper. Kan lett forveksles
med de små runde kulene man finner
på sauebeiter (se godbit).
Hyl - uttrykk for smerte, glede, ekstase,
ensomhet, sinne, kjedsomhet, sult,
tørste, varme, kulde, støy,
utålmodighet, stress eller frustrasjon.
Og litt til.
Fortsettelse følger …

H
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Over og under: Viola og Aiko fra Trondheim. Foto: Claudia Melis
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En annerledes båtsommer
Av Marte Svorkmo Espelien
Hver sommer så lenge jeg kan huske,
ja faktisk hver eneste sommer siden
jeg ble født har familien vært på båttur.
Den gamle fiskebåten til mormor og
morfar; SK Berserk. En kutter fra
starten av 1900- tallet. En avslappende
dunkdunk lyd når maskinen går som
blander seg med måkeskrik og
bølgeskvulp.
Jo da, sommerfølelsen er der absolutt,
selv om livet med hund ombord er en

Edda hviler i en fender. Foto: Marte
Svorkmo Espelien

utfordring noen ganger. For eksempel
blir ikke min mormor veldig glad hvis
hunden tisser og lignende på dekk.
Derfor er det bare å stå opp tidlig og ro
i land på nærmeste holme for å lufte
hundene. Men skulle hunden være
uheldig og komme til skade for og
gjøre noe på dekk er det lett og hente
en bøtte sjøvann og skylle det bort
med. Det er verre når man har med en
valp som morer seg over å destruere
tauene til min morfar. Det har vel blitt
noen timer med tauspleising og andre
reparasjoner på meg for å utbedre

skader som mine søte små hunder har
påført morfars tauverk.
Men denne båtsommeren har vært
ganske annerledes. For det første har
jeg fått en ny hund, Edda Mikkelsdatter
Av Vinterskogen. Og i tillegg er båten
for øyeblikket på verksted for en hel
masse reparasjoner. Det båtbyggeriet
som reparerer Berserk er nok ikke
akkurat kjent for å være plettfritt ryddig
til en hver tid og det ligger sagmugg og
stålfliser overalt. Jeg tror ikke at Edda
ville satt pris på å få stålbiter i potene
sine (det ville jo bli utrolig vanskelig å
komme gjennom sikkerhetskontrollen
på Værnes…). Derfor var jeg pent nødt
til å bære den lille valpen på armen
noen hundre meter bort fra verkstedet
for å lufte henne. Og bak verkstedet
var det en nydelig grønn lomme med
høyt grønt strandgress. Her løp Edda
rundt og lekte i det høye gresset og
gnagde på tørkede sjøstjerner mens
jeg tok bilder og kastet pinner til henne.
En gang fanget jeg en krabbe og viste
henne; hun gjorde store øyne og
hoppet rundt den og bjeffet, før den løp
tilbake til sjøen igjen. Jeg var en
krabbe fattigere og Edda var en
opplevelse rikere.

Edda leker i sivet. Foto: Marte Svorkmo
Espelien
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Hilsen fra en lundehund

Lundehund treff!

Det er en lundehund jeg er,
og jeg er stolt av mine tær.
Det er en lundehund jeg var,
og lundefugl jeg bar.
Det er en lundehund jeg blir,
ja, det er faktisk det jeg sir.
Det er en lundehund i meg,
og det er også en i deg.

Til Værøy vi dro
for å ha lundehund treff
og der ble det både litt knurring og
bjeff.
og med logrende haler,
og blottende tenner,
endte vi opp med å
bli gode venner.
Vi marsjerte i tog
og viste oss frem,
det ble skapt mange minner,
vi kan ta med oss hjem.
Vi campet et sted,
på en nydelig plass,
på skolen som lå der,
var det både dusjer og dass.
Vi hadde planer så store,
og masser av tid,
og til Mostad vi dro,
på steiner og sti.
med gresset som danset,
og vinden som sang,
virket turen opp dit,
slett ikke lang.
Og hundene sprang,
og virket som ny,
med ivrige føtter,
og halen mot sky.

Hilsen Lundestugu’s Linjadatter Alfa
Frøya

Potetrykket til Lundestugu's Linjadatter
Alfa Frøya, brukt på tøyposen alle fikk
utdelt på Værøytreffet.

Tusen takk til Frida Evenseth for de to
fine diktene
Frøya på Værøy. Foto: Merete
Evenseth
Side 14
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- VALPER FØDT SIDEN SIST Juni 2009
1 tispe etter Frontpage Arna Atladottir og Lundetuvans Odin Trollsnype hos
Dagrunn Mæhlen, Lensvik
2 tisper etter Vilja av Vinterskogen og Herkules hos Frida Tove Meland, Skatval
Juli
1 hann og 2 tisper etter Løvheims Kveldrider og Lyrypa's Prins Jumbo hos Gerd
Haugen, Sætre
Hilsen Liv, valpeformidler

To av tre kull hos Anneli Rosenberg denne sommeren. Drøm søtt.
Foto: Anneli Rosenberg

Juleannonser
Neste nummer er julenummeret. Vi
satser også i år på et blad i farger. Det
er også tiden for julehilsener/-annonser
i bladet.
Frist for innsending av ferdige
annonser: 1.november.
Trenger du hjelp til å sette sammen
noe, så ikke vent til siste frist.
Send evt. inn bilder og tekst på e-post

til redaksjon@lundehund.no, så setter
vi opp et forslag og returnerer pr e-post
for godkjenning.
Priser (for medlemmer):
Helside farge: 500,Halvside farge: 250,Betaling for hilsen/annonse settes inn
på klubbens konto 7877.06.94409.
Merk betalingen med Juleannonse
2009.
Lundehund-nytt 3/09
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Hannhundliste og spørreskjema til
oppdrettere når de har valpekull
Av Gerd Haugen
Redaktøren av bladet har bedt meg
skrive litt om det jeg prøver å bidra
med til Klubben vår.
Hannhundlista på klubbens
hjemmeside er et tiltak som ble startet
for å gjøre det litt enklere for tispeeiere
å lete opp en hannhund som kanskje
kunne passe som far til et valpekull på
deres tispe. Jeg tar gjerne imot
opplysninger om hannhunder og deres
eiere og forsøker å holde listen
oppdatert med aktuelle hunder og
valpetallet deres.

At en hannhund står på lista er ingen
garanti for kvalitet, eller hvilke tisper
den kan passe til, det er en sak for
avlsrådet, det eneste det bør garantere
er en interessert og positiv
hannhundeier, som vil bidra med den
nødvendige innsats for å få til en
paring.
Vi setter stor pris på flere kandidater,
det er viktig for rasen at mange
hannhunder brukes i avl.
Spørreskjemaet angående valpekull
er blitt litt av et smertensbarn for meg.
Ideen min var å samle inn opplysninger
om kullene, med fakta jeg anså kunne
være relevante. Jeg tenkte at med
oppegående og interesserte
oppdrettere, skulle det være mulig å få
nesten 100% oppslutning . Det første
året gikk det ganske bra, og jeg takker
for det, men siden har det blitt
vanskelig.
Det viser seg at noen syns at et
skjema til, blir for mye bry, noen ser
ikke nytten av prosjektet, og noen
ønsker kanskje ikke å opplyse om
mindre heldige erfaringer. Spesielt det
siste er jo viktig å få med.

Oppdretter: Tommy (226/67) - Anne-Lise
og Roar Torsteinsen. Eier: Eleanor Christie
Fotograf: B. Borgersen
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Det er en del arbeid med et valpekull,
også papirarbeid, min tanke var at om
man fylte ut dette skjemaet samtidig
med at man sender inn opplysninger
for registrering (og det klarer alle) så

skulle det ikke bli noe stort ekstra
arbeid.

også dette er noe både vi og mange
dyrleger vet for lite om.

Med hensyn til nytten, så er den
kanskje ikke så stor i første omgang,
kullene er få og det tar tid å opparbeide
materiale som kan vurderes statistisk,
men på sikt, over noen år, ville det gitt
verdifulle opplysninger om
sunnhetstilstand og fruktbarhet, som
kanskje kunne kommet til stor nytte i
avlsarbeidet i framtiden.

Skjemaet kan sendes til oppdrettere
med post og fylles ut på papir, eller
man kan hente det på hjemmesiden og
fylle det ut elektronisk. Stort lettere kan
det vel ikke gjøres? Dette år 2009 ser
det ut til å bli få kull, kanskje jeg kunne
få inn opplysninger om alle?

Jeg har en tanke om at det finnes
”mørketall” i avlen, dødfødsler og
defekte valper som det ikke gis
melding om til noen, og det medfører
at vi ikke vet hva som egentlig bor i
rasen, og uten denne viten, kan vi ikke
arbeide for å forbedre status. Jeg tror
også vi har tilfeller hvor medisinbruk
har hatt uheldige virkninger,

Til begge formål er navn og adresse:
Gerd Haugen
Storsand
3475 Sætre
e-post: ger-ha@online.no
Tlf: 32791570

Heike og Saga. Foto : Gunn Tove Ormset
Lundehund-nytt 3/09
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Lundehund på Norges veterinærhøgskole
Av Maien Munthe-Kaas
I presentasjonen av
redaksjonskomiteen i Lundehundnytt
nr. 2, 2008, skrev jeg at planen var å ta
veterinærutdannelse. Siden da har det
vært mange timer med lesing og
pugging av realfag, og jeg må nok
innrømme at det var tider jeg tvilte på
at det ville gå. Men i sommer, da jeg
var på ferie i London, var det tid for å
sjekke svaret fra Samordna Opptak.
Med skjelvende hender og bankene
hjerte, satte jeg meg foran pc-en på
internettkafeen på Leicester Square og
åpnet mailen. Til min store glede og
overraskelse var jeg tilbudt plass på
veterinærstudiet ved Norges
Veterinærhøgskole!
Omtrent en måned senere reiste jeg til
hovedstaden for å begynne. Etter
ytterlige to uker kom også min lille
lundehund, Tiril. Selv om jeg ennå ikke
har kommet så langt på studiet, må jeg
si at det foreløpig svarer til
forventningene. Et fantastisk
studentmiljø og andre mennesker som
er minst like opptatt av dyr som jeg
selv. Men en ting som slår meg er hvor
få det egentlig er som har hørt om
lundehunden her i Norge. En del har
hørt navnet, men har aldri sett en før.
Noen svært få kjenner igjen Tiril som
en lundehund ved første øyekast. Men
de aller fleste har aldri hørt snakk om
den. I et miljø der alle er mer enn over
gjennomsnittet interessert i dyr, og
svært mange interessert i hunder,
burde det vel være annerledes? Jeg
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har i hvert fall ofte med meg Tiril på
dagkennelen på skolen, og får dermed
drevet litt reklame.
Men noe lærer man vel på NVH – her
en kveld hørte jeg en eldre student
begeistret kommentere at hun nettopp
hadde lært om lundehunder på skolen,
og plutselig så hun en på kennelen!
Foreløpig har jeg ikke sett så mye til
veterinærhøgskolens arbeid med den
flotte rasen vår, og jeg regner egentlig
ikke med at jeg kommer til å gjøre det
på en god stund heller. Før jeg får
begynne med praktisk arbeid er det tre
år med teoretiske fag. Men hvem vet
hva som da har skjedd? Kanskje de da
er noen skritt nærmere å finne ut av
IL?

Senja Av Vinterskogen med kløv på
vei til Mostad. Foto: Arild Espelien

Naturlig høykultur : lundehunden i et
kulturhistorisk perspektiv
Av Lill Eilertsen

Vi har vært så heldig å få gjengi
foredraget som
kulturkonsulenten på Værøy
holdt under åpningen av
Værøytreffet
Hundehold er i seg selv et kulturelt
fenomen, om vi med kultur mener
menneskeskapte livsforhold.
Egoistiske skapninger som vi
mennesker er, hadde vi nemlig ikke for
vane å menge oss med dyr før vi
oppdaget at vi kunne dra nytte av det.
Det å holde seg med husdyr var i
utgangspunktet en måte å kontrollere
og utnytte naturen på – og ble rett og
slett første skritt i retning av
sivilisasjon.
Og med sivilisasjon begynte vi sakte
men sikkert å bevege oss vekk fra
naturen. Den industrielle å
teknologiske utviklingen har gjort det
mulig for mennesket å holde seg i live
uten å se så mye til selve utvinnelsen
av de råvarene vi trenger for å leve.
Vi deler som kjent næringslivet inn i
primær-, sekundær- å tertiærnæring,
der jordbruk, skogbruk, fangst og fiske
tilhører førstnevnte kategori. Jobber du
i primærnæringen så har du fortsatt
direkte kontakt med de naturlige
kildene som gir oss det vi skal leve av.
Måstadværingene hadde i så måte et
utpreget primærnæringssamfunn.
I sekundærnæringen fjærner vi oss litt
lenger fra naturkildene, men vi

konsentrerer oss fortsatt om råvarene
i foredlingsprosessen.
Jobber du i tertiærnæringen har du
fjernet deg så langt fra naturen at du
ikke nødvendigvis vet at det for
eksempel er høna som gir oss egg,
eller at melken vi drikker kommer fra
kua. Du trenger i alle fall ikke vite det
for å selge melk på Super’n.
Jeg som jobber i det man har begynt å
omtale som kvartærnæringa, altså med
informasjon og formidling, har om ikke
annet hatt muligheten til å lese meg
fram til hvor eggene og melken
kommer fra - uten at det hjelper meg
så veldig når det kommer til praktisk
håndtering av naturressurser.
Jeg tror vi kan si at høykulturen ligger i
siste ende av næringskjeden, og det er
sikkert litt av forklaringen på at vi som
jobber i kulturetaten kanskje virker litt
småsær og distré.
Virkelighetskontakten er antagelig noe
svekket all den stund virkeligheten
stort sett bare er noe man leser om i
bøker.
Nå er det nå en gang sånn at dere
lundehundeiere også befinner dere
her, sammen med meg, i den
tåkeheimen man kaller kultur. Ikke bare
fordi dere sitter her andektig og hører
på vaset mitt, men fordi dere har gjort
en utpreget jakt- og fangsthund om til
et kjæledyr. Og det er, i alle fall i et
kulturhistorisk perspektiv, toppen av
finkultivering!
Det er nemlig stor forskjell på et husdyr
Lundehund-nytt 3/09
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og et kjæledyr. Fenomenet ”kjæledyr”
er faktisk relativt nytt. Med kjæledyret
er nytteperspektivet ved husdyret
borte. Å ha et dyr som ikke skulle gjøre
nytta for seg, og bare ligge til pynt, var
ikke noe vanlige folk forstod mye av opprinnelig. For det første var det de
færreste som hadde så mye fritid alene
at man trengte selskapet til en hund.

Leinstadhågens Aiko på stranda i Toscana.
Eier og fotograf: Claudia Melis

For det andre framstod ideen i seg selv
som fullstendig absurd – et dyr hadde
ikke følelser som folk, mente man, og
kunne ikke inngå i noen sosial struktur.
Men så begynte man å ta etter
borgerskapets vaner og uvaner fra
slutten av 1800-tallet, etter hvert som
stadig flere fikk mer av både penger og
fritid. Man ville være fin på det.
Med borgerskapet mener vi
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representanter for den ikke-adelige
over- og middelklassen som vokste
fram under og etter den industrielle
revolusjon. Deres kulturelle forbilder
var selvfølgelig adelskapet og de
kongelige, som på sin side – og med
rette – så adelskapet som en trussel.
Allerede i 1821 kom adelsloven i
Norge, som fratok tidligere adelsfolk
titler og privilegier.
Men fin skulle man altså fortsatt være,
om man hadde råd og mulighet. Å ha
hund bare for selskapet og stasens
skyld, var altså en sånn fin vane man
overtok etter adelen. Hunden var et
symbol på trofasthet, vennskap og
kjærlighet, og det var derfor en flott ting
å få i gave for en fin frøken.
Når hunden entret stuene til folk og
dermed ble som et familiemedlem å
regne, begynte dessuten tradisjonen
med å lese menneskelige følelser og
egenskaper inn i dyr. Walt Disneys
tegnefilmer med hunder, ender og
katter i hovedrollen, har bidratt til å
forsterke oppfattelsen av dyr som
emosjonelle vesen. Og slik har vi
beveget oss langt bort fra den formen
for dyrehold som det hele opprinnelig
startet med, altså jakten.
Jegerkulturen med bruk av hund var
første skritt mot den nevnte utvikling
vekk fra naturen. Mens det ikke er mer
enn ca 6000 år siden vi i Norge
begynte å holde kyr som husdyr, har vi
holdt hund mye, mye lenger. Visse
funn antyder at hunden i europeisk
sammenheng har vært brukt til jakt i
over 15 000 år. Lundehunden har etter
sigende visse likhetstrekk med den
hunden man antar at
jernaldermenneskene brukte i
jaktsammenheng. Hvor vidt det er
dekning for at selve lundehunden

stammer fra jernalderen kan sikkert
diskuteres, men det er ingen tvil i alle
fall om at det er en, ja, en hundgammel
rase.
Men nå ligger de da, lundehundene, på
silkepute i hovedstaden, med sine
ekstraklør, sine sammenleggbare ører
og utbrettbare føtter, og får ikke jaktet
på så mye annet enn sine egne haler.
Yndlingsbyttet deres er fredet, og
Måstad ser de bare hvert fjerde år. Et
levende kulturminne som på alle måter
vitner om status og velstand, men også
om historisk bevissthet fra eieren sin
side. Vi har fire norske hunderaser
(red.kommentar : riktig antall er syv),
hvor av lundehunden, eller
Måstadhunden som vi kaller den her,
er den sjeldneste. Jeg forstår at den
nylig har blitt oppført som

utrydningstruet. Som eier av en
Måstad-hund vet man hva den betyr
for norsk kulturhistorie. Måstad og
Måstadhunden setter dermed Værøy
på kartet.
Det er kulturminneåret i år, for dere
som ikke vet det, med tema
”dagliglivets kulturminner”.
Regjeringen ønsker med dette temaet
å løfte fram de kulturminnene som har
vært viktig for oss i hverdagen.
Lundehunden var en viktig del av
hverdagen for Måstadværingene fram
til et godt stykke utpå 1900-tallet, og er
en viktig del av deres hverdag, den
dag i dag, vil jeg anta. Man må jo tro at
et kulturminne som selv er levende må
være et av de beste av dagliglivets
kulturminner.

En lundehundvegg hjemme hos Sofie Schønheyder. Foto: Petter Heier.
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Lundehund som ettersøkshund
Av Hanna Gautun
Ryktene har allerede svirret en stund i
klubben; Anders Aronsens lundehund,
Ålvisheims Mode Garm, har blitt
godkjent som ettersøkshund på blod
og ferskspor. Noe tilsvarende har vi
ikke hørt om før, så undertegnede ble
bedt om å forhøre seg nærmere om
saken for Lundehund Nytt.
Jeg traff Anders i Tillerskogen der han
holdt introduksjonskurs i blodsporsøk
for Avd. Trøndelag. Mode Garm var
selvsagt med. En sprek og godlynt
hannhund med en utsøkt nese for
storvilt. De utgjør et staut par som
utstråler erfaring og trygghet der de
står sammen med en liten gruppe
håpefulle lundehundeiere en
lørdagsformiddag. Anders forklarer
hvordan hund og fører skal arbeide og
vektlegger viktigheten av at hunden får
jobbe uten for mye innblanding.
Spenningen stiger blant de fremmøtte.
Vil min hund finne skanken denne
gangen? Snart forsvinner Anders med
første par inn i buskene og vi andre
står spente igjen med Mode Garm og
venter. Det er vi som tripper. Mode har
vært med på dette før og slår seg raskt
ned i gresset, åpenbart vant med
ventingen også. Etter en stund
kommer de fram igjen med store smil
om munnen. Med litt rettledning har
skanken blitt funnet og er behørig
gravet ned. Alle får prøve seg før det er
tid for oppsummering og vurdering av
hver hund.
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Mode er Anders' første lundehund. Han
har hatt flere hunder i sitt liv, men da
han for snart tre år siden skulle skaffe
en ny var han ute etter en litt lettstelt
og omgjengelig type som kunne passe
i en småbarnsfamilies hverdag. Etter
en del sondering falt valget på
lundehund og for to og ett halvt år
siden fikk han tak i en hannvalp fra
Vikna.

Anders Aronsen med Ålvisheims Mode
Garm, første godkjente lundehund som
ettersøkshund. Foto: Gunn Tove Ormset.

Selv om Anders så å si er oppvokst
med storviltjakt og har hatt flere

ettersøkshunder i familien sin tenkte
han ikke i de baner for Mode før
svigerfaren fortalte at han ville teste sin
Cavalier King Charles Spaniel på et
sporkurs. “Jaja, kan de, så kan vel vi
også prøve” tenkte Anders og meldte
seg på. Kurslederen hadde ikke hørt
om noen lundehund som
ettersøkshund før, men de kunne jo
alltids forsøke seg…. (man hadde jo
betalt kursavgift). Og joda, Mode var
straks på sporet! Det første forsøket
gikk over enhver forventning, forteller
en ikke så lite stolt eier. Det ga
mersmak og så ble det ukentlige
runder i skogen med blod og
markeringsbånd i sekken.
I fjor ble Mode godkjent og registrert
hos NKK som ettersøkshund på blod
og ferskspor. En stor gullmedalje på
sporselen vitner om blodsporprøven er
godkjent, uten merknader til sporingen.
Han har to jaktsesonger bak seg med
felling av til sammen 22 hjort og 5-6
rådyr.
Enhver hundeeier synes at nettopp
hans hund er noe helt særegent, men
jeg må allikevel spørre om Anders tror
at Mode er spesiell i denne
sammenhengen? “Nei, egentlig ikke.
Denne uka har vi testet ca 12
lundehunder og de viste alle gode
takter. Individuelle variasjoner vil det
alltid være, og uansett rase må det
øves. Men lundehunden har en god
nese for sporing og later til å være godt
motivert for arbeidet.” Han ser ingen
grunn til at ikke flere lundehunder
skulle kunne bli brukt for dette
formålet. “Blir han ikke redd for
skuddene?” undrer jeg. “Nja, han
kryper sammen når skuddet faller, men

det virker som det er fort glemt når han
skal til å spore opp dyret. Det har gått
greit.” Det er en fin måte å jobbe med
hunden selv om man ikke tenker å
jakte selv. De er temmelig slitne etter å
ha brukt hjernen på et spor og så er
det hyggelig å være ute i skogen.
Anders ser også for seg å delta med
Mode Garm på åpne viltsporstevner i
fremtiden.
Mode gnager ivrig i vei på
hjorteskanken sin. Om fire dager bærer
det av sted på ny høstjakt. Da er han
klar til å vise vei med sin fintrimmede
snute. Vi andre har fått øynene opp for
en ny spennende aktivitet med våre
kjæledegger og planlegger
øvingsrunder med våre venner i
marka.

Mode gnager velfortjent på hjorteskanken.
Foto : Dagrunn Mæhlen
Se forøvrig ytterligere bilder under Nytt fra
Trøndelag
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Prøvetaking på Værøy - en demonstrasjon på godt
klubbsamarbeid og en god erfaring!
Av Frode Lingaas
Som mange er kjent med har forskere
ved Norges veterinærhøgskole og
Veterinærinstituttet vært engasjert i
sykdommen intestinal lymfangiekstasi i
en årrekke. Både patologer, klinikere
og genetikere har vært opptatt av
sykdommen og har bidratt til økt
kunnskap i nært samarbeid med
erfarne lundehund-eiere som setter
stor pris på denne fine rasen.
Etter innspill fra Lundehundklubben
fikk vi tips om det store antall hunder
som var ventet til Værøy i forbindelse
med årets treff/utstillling, og at det
kunne være en fin anledning til
prøvetaking. Etter diverse forsøk på å
få tak i en dyrlege i Bodø og Lofoten
som kunne hjelpe til med
blodprøvetaking, fant vi, til tross for
velvilje fra lokale dyrleger, at det ble for
vanskelig å organisere på en
tilfredsstillende måte. Vi bestemte oss
derfor for å dra selv og Astrid Hardie
stilte sporty opp på kort varsel. Så
grytidlig dro vi fra Oslo via Bodø til
Værøy for å få tatt flest mulig
blodprøver og treffe lundehunden og
lundehundfolket i sitt rette element.
Det krevde mye planlegging og
organisering, og selve reisen var en
historie for seg selv. Det er en
utfordring å få med seg kanyler og
glass via tre flyselskap, tre flyplasser
for ikke å snakke om tilhørende
sikkerhets kontroller, til tross for
forhåndsgodkjenning og papirer fra
Luftfartstilsynet. For ikke å snakke om

å få blodet med seg hjem igjen, - dere
skulle bare ha visst hvor smittefarlig og
eksplosivt blodprøver fra Lundehund
var blitt på Bodø lufthavn.
Men vi angret ikke – det ble en effektiv
tur og en fin opplevelse. Det var
imponerende å se så mange
engasjerte lundehundfolk som ventet
tålmodig på blodprøvetaking hos
Astrid. Som vanlig viste hun en god
evne til å håndtere både hunder og
kanyler. Lundehunden deltok også
uten å klage og viste et eksemplarisk
gemytt under blodprøvetaking. Og ikke
minst, lundehundklubben imponerte
med et godt samhold og stor
dugnadsånd. Noen organiserte køer,
noen fylte ut skjema, noen kokte kaffe
og matet ”Oslofolket”.
Så vi var meget fornøyde med turen,
det eneste vi angret på var at vi ikke
ble lenger.
Så til alle tålmodige lundehundfolk på
Værøy - inklusive sekretariat,
køordnere, hjelpekorps, støttegruppe
og kaffekokere – takk for et godt
samarbeid i forbindelse med
prøvetakingen!

Astrid Hardie tar blodprøve godt hjulpet av Elin
A. O. Hansen. Foto: Frode Lingaas
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Forskning på IL – planer og utfordringer etter
Værøytreffet 2009
Av Frode Lingaas
Værøytreffet er over og det er viktig å
se framover for å få en best mulig
utnyttelse av prøvene. For oss på
Veterinærhøgskolen vil forskning på IL
og andre viktige egenskaper fortsatt
stå i sentrum. Så spørsmålet er nå :
Hvordan går vi videre for å få en best
mulig utnyttelse av prøven til glede og
nytte for lundehunden?
Prøvene inneholder de fleste av
rasens genvarianter
Vi kom hjem fra Værøytreffet med mer
enn 70 blodprøver og svar på det korte
spørreskjemaet som vi hadde med.
Dette er et viktig materiale av prøver
som kan gi en god oversikt over ulike
blodparametre/blodverdier hos
lundehunden, men prøvene utgjør
også en viktig representasjon av
lundehundens gener. Blant disse
prøvene vil det finnes ulike varianter av
gener med innflytelse på
lundehundens arvelige egenskaper,
enten det dreier seg om gener som
bestemmer antall tær, evne til lukking
av ørekanal, jaktegenskaper eller
andre atferder, eller motstandskraft
mot sykdommer i hud og tarm.
Utfordringen er å finne hvor disse
genene befinner seg og hvilke
genvarianter som gir best
motstandskraft mot hudsykdommer og
IL Vi kjenner fortsatt ikke detaljer om
de viktigste genene som påvirker
hunders helse og atferd selv om man
har fått funnet en rekke viktige gener i
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mange raser de siste 10 årene.
For å finne slike gener, trenger vi
prøver av et betydelig antall hunder
som kan sammenlignes. Hvis vi leter
etter gener som har sammenheng med
IL, trenger vi altså prøve av mange
hunder som har hatt IL og noen som
har vært så friske som mulig til å
sammenligne med.
Selv om vi fikk tak i mange prøver på
Værøy, så var det ikke så mange som
hadde hatt IL. For å kunne finne gener
som kan disponere for IL, trenger vi
altså en god del flere prøver, både av
hunder som har vært syke og av friske
hunder. Det er derfor viktig at vi
fortsetter det systematiske arbeidet for
å få tak i flere prøver og få disse
analysert.
Vanskeligst å finne sikre genetisk
friske hunder
De fleste egenskaper styres av både
arv og miljø. Når vi samler prøver for å
finne gener, for eksempel fra syke og
friske hunder, er målsettingen å samle
en gruppe hunder som HAR en
GENVARIANT som disponerer for
sykdom, og en annen gruppe friske
hunder som IKKE HAR den nevnte
genvarianten. Først da kan vi ved å
sammenligne genene i de to gruppene
av hunder finne genet/genvarianten
som er involvert. Når man velger ut
hunder i de to gruppene er der viktig å
huske på at det ikke bare er diagnosen
syk eller frisk som er viktig, men at

denne diagnosen skal si noe om
sannsynligheten hunden HAR et gen
som kan stå i sammenheng med IL
eller ikke.
Hunder som har hatt IL er oftest de
med den enkleste/sikreste diagnosen.
De har jo faktisk hatt sykdommen og
det er sannsynlig at de har en eller
flere genvarianter som kan disponere
for IL. Diagnosen antyder altså at den
faktisk kan HA slike genvarianter.
Det er mer problematisk å finne sikre
friske hunder som vi skal sammenligne
med. En hund som HAR et ”IL-gen”
kan helt sikkert gå gjennom store deler
av livet uten at den får klinisk IL. Det er
selvsagt meget bra for både hund og
eier at hunden ikke blir syk. Men det er
uheldig hvis vi tar prøve av en slik
hund og klassifiserer den som
”genetisk” frisk. Vi plasserer da hunder
med genvarianter som kan disponere
for IL i den friske gruppen. Dersom der
er mange slike hunder i ”feil gruppe”
kan det føre til at vi ikke finner den
viktige genvarianten som vi leter etter.
”Hva slags” friske hunder trenger vi
prøve av ?
For å unngå at miljø/stell kamuflerer
tilstedeværelse av et IL-gen er vi ute
etter :
1. Eldre hunder som har vært friske
hele livet.
En hund som er genetisk disponert for
IL kan få IL første gang når den er blitt
noen år. Hvis vi tar prøve av en ung
hund, for eksempel på 2 år, og
klassifiserer den som IL-frisk, blir det
”feil” genetisk diagnose hvis hunden
allikevel blir IL-syk når den er 3 år eller
eldre. Jo eldre hunden er, og jo flere år
den har vært frisk, desto større er
sannsynligheten for at den ikke har

genvarianter som kan disponere for IL.
2. Gjentatt ”stress” uten IL - tyder på
motstandskraft.
Med dette menes hunder som er utsatt
for mest mulig ”vanlig” stressnivå. Det
er en fordel hvis hunden har vært med
på mange utstillinger/konkurranser
uten å få IL. Det kan tyde på at det er
en ganske motstandsdyktig hund.
Konklusjon:
Vi trenger prøve av flere IL-hunder og
”friske” kontroller til sammenligning
* IL-hunder er (i denne sammenheng)
hunder som HAR eller HAR HATT IL
en eller flere ganger (jo oftere desto
bedre i denne sammenheng fordi det
peker på en svak motstandskraft)
* FRISKE kontroller er hunder > 7-8 år
som ALDRI har hatt klinisk IL (og der
eier ikke har hatt mistanke om ”noe i
den retning” ) – hunder på hyppig
utstilling og konkurranser er bra.
* I løpet av høsten/vinteren vil vi i
samarbeid med Lundehundklubben
forsøke å få tak i flere prøver som
tilfredsstiller disse kriteriene, og håper
at de som ikke allerede har tatt prøve
vil bidra. Så vi oppfordrer alle som
kjenner en hund som har hatt IL som
det ikke er tatt blodprøve av om å
hjelpe til med å få tak i prøve.
Tilsvarende, kjenner du en eldre frisk
hund – så vil vi ha av den også.
Andre egenskaper
Vi har tatt et brukbart antall prøver og
forhåpentligvis får vi tak i flere i
nærmeste framtid. Det er i den
sammenheng viktig å vurdere om vi
også skal samle informasjon om andre
viktige egenskaper. Hudproblemer,
antall tær, angst/frykt for fyrverkeri og
lignende er aktuelle tema. Når vi har
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prøver fra en så stor del av rasen kan
det være viktig å benytte det til mer
enn en ting! Det er mye mer effektivt
enn å vente to år og starte ny
blodprøvetaking for en ny egenskap.
Så kanskje kommer det en email med
noen ekstraspørsmål eller en link til et
skjema med spørsmål om andre
egenskaper til dere som har tatt eller
kommer til å bidra med en blodprøve.
Fremtidsdrøm?
Vi har sett at det har krevet en del
ressurser å få tak i disse blodprøvene.
En god tanke kunne være at man i
fremtiden laget et system for mer
rutinemessig blodprøvetaking. Det
hadde jo vært fantastisk hvis alle som
var til dyrlegen i en eller annen
sammenheng, benyttet anledning til å
ta en ekstra EDTA-prøve og sende til
Seksjon for genetikk på
Veterinærhøgskolen. Hvis alle som har
et valpekull til helseattest/ID-merking
tar med foreldre og tar prøve av de
voksne (ikke valpene) ville vi i løpet av

få år ha et utrolig godt prøvemateriale
av de fleste dyr brukt i avl.
Følg med på http://lundehund.no/
Der vil det komme opplysninger om
videre blodprøvetaking i forbindelse
med pågående prosjekter, og også bli
lagt ut skjema som skal følge
blodprøvene.
Nye EDTA-blodprøver skal sendes til :
Blodtypelaboratoriet hund
Seksjon for genetikk
Norges veterinærhøgskole
Pb. 8146 Dep
0033 Oslo
Hilsen Frode Lingaas
Professor Norges veterinærhøgskole
Avsluttende kommentar fra Norsk
Lundehund Klubb:
Avlsrådet og styret er glade for at
denne undersøkelsen pågår og
oppfordrer medlemmene til å bidra
med blodprøver og informasjon så
langt de kan.

Herkules, et flott eksempel på frisk og rask eldre lundehund. Foto : Arild Espelien
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Messer høsten 2009
Av Hege Hellesvik
I høst er det to messer/utstillinger på
Østlandet som vi har planlagt å stå på
stand for å promotere vår herlige
rase.
Først ut er Hundelivsmessa på
Hellerudsletta den 14.-15. november.
Deretter er det Dogs4all på Lillestrøm
den 28.-29. november.
http://www.messe.no/no/nv/prosjekt/Do
gs4all/
Dette betyr to hektiske helger i
november. Men vi håper at folk vil få
øynene opp for rasen og skjønner hvor
herlige skapninger dette er.
Planleggingen er i gang, men hvis
noen har lyst å hjelpe er det bare å
rope ut. Hjelp og engasjement er
nødvendig for å få dette til.
Jeg trenger hjelp til oppbygging av
standplass og betjening av denne
under messene. Vil DU være med å
promotere lundehunden til de som
vindustitter?
Jeg har selv vært en slik vindustitter
hvor jeg har dratt på messer og
utstilling bare for å se på de forskjellige
hundene og snakke med oppdrettere
og folk som har erfaring med rasen.
Finne mer ut om rasen og forsikre meg
om at dette er rasen for meg. Man må
selvfølgerlig ikke stå alle
dagene. Er det en spesiell dag du kan
så sier du bare fra om det. All hjelp er
god hjelp.
Ta kontakt med Hege på

hege.hellesvik@getmail.no eller ring
93 21 82 42
Vi håper jo at så mange som mulig vil
ta turen innom å titte uansett. Å slå av
en prat med lundehundeiere er jo alltid
hyggelig.
Vi kommer til å selge jakker, t-skjorter
o.l fra Lundebua som Torild Olsen har
vært så snill å ta med ned til Oslo. Det
setter vi stor pris på. Vi håper folk vil
bruke litt penger for å støtte klubbens
arbeid.
Vi satser også på å kunne selge den
nye kalenderen for 2010 på messene.
Det blir en flott kalender som Gunn
Tove Ormset er i full gang med å få
laget opp nå.
Håper vi ses i november, både firbeinte
og tobeinte.
Hilsen kontaktpersonen for
Oslo/Akershus/Østfold
Hege Hellesvik

Fra paradetoget under Værøytreffets
åpningsdag. På Dogs4all skal det være
raseparade. Foto: Magnus Enger
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ÅRETS HUND 2008
Hanner

1

Lundetuvan's Odin Trollnype
96 poeng
Eiere: Beate Annette Løvlid / Arve Monkan

2

Trodli-Skogen's Trym Runasønn
87 poeng
Eiere: Torild Olsen / Solveig Bjørn-Nilsen

3

Heike av Vinterskogen
Eier: Gunn Tove Ormset

71 poeng

1

Paluna's Runa
Eier: Torild Olsen

82 poeng

2

Leinstadhågen's Mille Lernæs
77 poeng
Eier: May Elisabeth Lernæs Selbekk

3

Ålvisheim's Hede Skjoldmøy
Eiere: Unni og Eiliv Hofstad

Tisper
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76 poeng

ÅRETS VETERAN 2008
Tisper

1

Urda
Eiere: Unni og Eiliv Hofstad

81 poeng

2

Linesviken's Hera
Eier: Liv Skjervik

66 poeng

3

Tiril
Eier: Unni Storli

58 poeng

Hanner
1

Asterix av Åsen
Eier: Inger Marie Storli

69 poeng

2

Mikkel Rev av Vinterskogen
Eier: Rita Daverdin

29 poeng

3

Rimfakse
Eier: Solveig Bjørn-Nilsen

28 poeng
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Nauma drar til Værøy
Av Ida Skarkerud
Jeg heter Ida og fikk min første
Lundehund Nauma (Ålvisheim’s
Nauma Livesdotter) i november 2008.
Jeg er forholdsvis fersk lundehundeier,
men desto bedre grunn til å dra på
treff! Værøytreffet kunne friste med
spesialutstilling, tur til Måstad og
sosialt samvær med andre
lundehundfolk. Jeg tenkte at hit må jeg
bare dra, det er tross alt 4 år til neste
mulighet, og kjekt å bli kjent med nye
mennesker med den samme
interessen.
Søndag morgen, 5. Juli 2009, tar jeg
og Nauma fly fra Gardermoen til Bodø,
og ferja videre til Værøy via Røst. På
ferja møter vi flere lundehundfolk som

er ute i samme ærend. Etter 6 lange
timer på ferja, over forholdsvis høy sjø,
kom vi endelig til Værøy. På ferjekaia
stod velkomstkomiteen og venta på
oss, og skyssa oss opp til skolen som
skulle fungere som campingplass for
treffet. Jeg og Nauma skulle bo i telt.
Mandag var åpningsdag for treffet. Vi
ble sortert etter land og distrikt, og gikk
i paradetog ned til idrettsplassen. Der
var det oppstilling og fotografering.
Rekordfotografering med flest
lundehunder på ett bilde ble tatt. På
hele treffet var det ca 130 lundehunder,
hvorav ca 85 deltok på utstillingen. På
kvelden var det lagt opp til litt
forskjellige hundeaktiviteter. Til slutt var
det sosialt samvær i gymsalen på
skolen med informasjon om klubben og
styret, og foredrag om lundehundens
historie.
Tirsdag var utstillingsdag. Nauma har
akkurat fylt 9 måneder og stilte i
juniorklasse for første gang, og det
endte med blå sløyfe. Nauma fikk bra
kritikk, men nådde ikke opp fordi hun
hadde for mye krøll på halen... Men det
positive var at Nauma hadde de fineste
labbene i sin klasse og gikk videre til
Labbepokalen, men datt ut ved neste
runde.
På kvelden var det festmiddag med
oppsummering av utstillingen. Til mat
fikk vi servert hvalkjøtt og bacalao, og
kvæfjordkake til kaffen. Det ble en lang
kveld med utdeling av pokaler og
hederspriser, og trekning av lotteri. Ved

Ida og Nauma i Mostad. Foto: ukjent.
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midnatt tok jeg med Nauma på en
nattur oppi fjellet for å se midnattsola.
Onsdag var treffets høydepunkt for min
del - tur ut til Måstad. Måstad er et
veldig spesielt sted for lundehundfolk.
Folkene på Måstad var de siste som
brukte lundehund til lundefugl-fangst.
Lundehunden holdt på å dø ut på
1950-tallet, og det var disse hundene
på Måstad som reddet rasen (kort
fortalt). Det bor ikke lenger folk på
Måstad, og bilvei har det aldri vært dit.
Så for å komme dit kjørte vi til den
andre siden av øya, parkerte like ved
den gamle flyplassen, og gikk derfra.
Stien ut til Måstad gikk delvis høyt oppi
fjellsia og delvis i steinur. Helt utrolig at
folkene som bodde på Måstad hadde
dette som vei når de skulle på andre
sida av øya. Når vi kom til Eidet
fortsatte vi litt til på vestsida av øya, ut
til Lunduran i håp om å få se lundefugl.
Det gjorde vi også, de satt oppi ura
som små hvite prikker. Men det var lite
fugl der akkurat nå. Vi passerte også et
gammelt ørnefangst-sted. Folkene på
Værøy fanget ørn med bare nevene!
Så kom vi til slutt ut til Måstad. Det var
veldig rart å endelig være der etter å
ha lest så mye om dette stedet.
Måstadgrenda ligger på ei lita slette
omringet av loddrette fjellvegger.
Måstadfjellet og Måhornet ruver høyt
over en. Etter en velfortjent rast gikk vi
samme vei tilbake, og det var en sliten
Nauma som krabbet ned i soveposen
min når vi kom tilbake til campingen.
Torsdag tok vi det med ro. Rusla en tur
rundt i sentrum. Her er det to
matbutikker og ikke så veldig mye mer
enn det.
Det er to prosjekter på gang ang.

genetisk forskning på lundehund. Vi
stilte opp til både svaberprøve fra
munnen og blodprøvetaking.
Og så var treffet over… Vi har hatt
noen kjempefine dager på Værøy, og
har blitt kjent med flere nye
lundehundfolk som det skal bli moro å
treffe igjen senere.
Tidlig Fredag morgen er jeg er klar for
å reise hjemover. Igjen består
reisefølget mitt av en stor ryggsekk, en
liten ryggsekk, et hundebur og en liten
hund. Så var det helikoptertur fra
Værøy til Bodø, verdens nordligste
helikopterrute. Og fly videre til
Gardermoen hvor Frode stod og venta
på oss :)
Hilsen Nauma og Ida

Nauma på Værøy. Foto: Ida Skarkerud
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Værøy 2009
Av Christen Lang
Å få reise til Værøy til lundehunden og
lundefuglens rike vil altid være en stor
opplevelse for en som er spesielt
interessert i denne rasen.
Det gir oss en egen forståelse for
hvordan lundehunden har klart å
overleve når vi opplever den mektige
naturen i Lofoten og ser hvor
avsondret og islolert lundehunden har
vært i tidligere tider.
Man får også stor respekt for de
folkene som opp igjennom tidene har
levd på øyene og vi skjønner hvor
viktig det var for dem å ha lundefuglfangst som attåtnæring i kampen for å
overleve.
Mysteriet om hvordan hunden i sin tid
er kommet hit ut vil nok ennå i lang tid
forbli uløst om vi noen gang kommer til
å få vite det.
Men det er fascinerende å se hvor godt
hunden er tilpasset sin oppgave med å
ta seg frem mellom steinblokkene i
lundeuren.
Været viste seg fra sin aller beste side
denne gangen og vi som fikk oppleve
Værøy i sol og vindstille og med så fin
temperatur som vi hadde under treffet
var meget heldig. Under slike forhold
fremstår øyen som meget eksotisk,
men vi må ikke glemme at det kan
være meget værhardt her ute når
vinterstormen uler og havet går høyt.
For meg personlig var det en ekstra
stor glede å få dømme rasen nettopp
på Værøy.
Jeg er en av de få som har fulgt rasen
fra slutten av 60 tallet, da jeg fikk min
første lundehund fra Eleanore Christie,
Side 34
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og frem til i dag.
Dette er mange år og det gleder meg
meget å se at de som i sin tid la ned så
mye arbeide for å redde rasen har
lykkes.
Kvaliteten i rasen i dag er meget høy,
de aller fleste hunder på denne
utstillingen hadde meget godt utviklede
ekstra tær og det var få hunder med
store underbitt. En del hunder hadde
noe dårlige overlinjer med avfallende
kryss. Temperamentet var stort sett
meget bra.
Det var hyggelig å få dømme så
mange fine hunder. Det deltok 3
oppdrettergrupper som alle stilte med
hunder av høy kvalitet og det var
imponerende å se veteranene på
denne utstillingen!
Det var også meget gledelig at så
mange hadde tatt turen til Værøy i år,
også mange utlendinger var kommet
fra mange land. Det må jo være en stor
opplevelse for disse å komme til
rasens hjemland og få se så mange
hunder som vi hadde mønstret i år, og
når Værøy i tillegg viste seg fra sin
aller beste side måtte jo dette bare bli
en suksess.
Jeg hadde meget dyktige og hyggelig
personalet med meg i ringen i tillegg til
dommeraspirat Christian Vole som jeg
tror vil bli en meget dyktig dommer for
rasen i fremtiden.
Å få møte gamle og nye lundehund
venner og få delta i det sosiale
felleskapet under middagen tirsdag var
meget hyggelig og turen til Mostad på
onsdag var en stor opplevelse. Jeg har

jo vært på Værøy tidligere (på 70-tallet)
og besøkte da Katrine og Monrad
Mikalsen da de som eneste fastboende
ennå bodde i Mostad.
Den gangen gikk jeg til lundeuren
sammen med Roar Torsteinsen og fikk
oppleve litt av stemningen som jegerne
i sin tid må ha opplevd da de satt i uren
og ventet på at hundene skulle komme
med fugl.
Også denne gangen klatret jeg opp det
bratte Mostad-fjellet, en fascinerende
men ikke helt ufarlig tur.

Men denne gangen nøyde jeg meg
med å se ned på lundeuren. På en så
fin dag som vi hadde onsdag så vi helt
ut til Røst som lå som et eventyrslott
langt der ute i havet omgitt av en blå
dis.
Senere opplevde vi midnattsolen i den
vakre sommernatten ute på Nordland
der vi bodde på den gamle
prestegården. Dette sammen med alt
det andre vi fikk oppleve på denne
turen til Værøy gjør at dette er et
minne for livet som vi, min samboer
Jorunn og jeg er meget takknemlig for
å få ha fått lov til å oppleve.

Christen Lang med den store vinneren under årets Spesial : Torild Olsen og hennes BIR- og
BIM-hunder. Palunas Runa og Trodli-Skogens Trym Runasønn. Her med Måstadpokalen
som de også vant. Foto: Arild Espelien

Lundehund-nytt 3/09

Side 35

Værøyminner sammensatt av Gunn Tove Ormset
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Værøyminner sammensatt av Gunn Tove Ormset
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Værøytreffet 2009
Av Anne-Lise og Roar Torsteinsen
Takk for sist til alle som var med på
Værøytreffet i sommer. Det er jo stort å
kunne møte så mange lundehunder og
eiere på Værøy.
Stor takk til de som stod for å lage
treffet. Det var et flott opplegg, som ble
gjennomført til glede for alle.
Hvor mye omtanke og arbeide det er
for å få til et slikt treff vet vi jo litt om fra
tidligere år, så vi sier takk og er
imponert over alt arbeide de ansvarlige
har gjort.
Det var godt å være menig turmedlem

og kunne nyte gleden av alle de fine
hundene, og i ro slå av en prat med
eierne.
En spesiell takk for den
oppmerksomheten klubbens
æresmedlemmer fikk på festmiddagen.
Det får oss til å se tilbake på arbeidet
for lundehunden som vi har vært med
på siden klubben ble startet i 1962, og
ikke minst alle de flotte menneskene vi
har hatt gleden av å samarbeide med
for å bevare en truet dyreart.
Håper vi kan møtes på Værøy enda en
gang.

Christen Lang og Roar Torsteinsen med æresdiplomene de fikk under festmiddagen. Sofie
Schønheyder og Margit Våtvik var dessverre ikke til stede. Foto: Magnus Enger
Side 38

Lundehund-nytt 3/09

Svensker på Værøytreffet
Tekst og foto av Annika Ågren
Vi var ett litet gäng på fem familjer
från Sverige som åkte till Vaeröy.
Här berättar Emma, Cecilia, Sofie
och Emmy vad de tyckte om träffen.
Emma Winblad, Nacka med Utsiraz
Bluebird-Raven

Varför ville du åka till Vaeröy?
- Jag föll pladask för lundehundens
utseende, lockades av dess speciella
sätt, men fängslades av dess historia.
Självklart ville vi se den plats de levt
på. Kombinationen Norge, som jag
tidigare besökt och tyckt om, att få ha
semester med "hela familjen", d v s
sambo och hund, och att uppleva
lundehundens historia på plats
avgjorde. Att träffa massa hundar på
en gång var en lockande tanke, men
utställningen var mer en kul grej då jag
anade att vår Raven skulle stå sig
dåligt i konkurrensen.

Hur blev vistelsen på Vaeröy?
- Vaeröy var ju anledningen till resan,
men inte hela målet. Så är det nog
nödvändigt att se det för att det ska bli
värt att åka 300 mil. Såhär i efterhand
hade jag nog velat ha längre tid på ön,
dagar då schemat inte var fyllt av
aktiviteter. Vädret och folket som var
där gjorde såklart sitt till för att
upplevelsen blev så fantastisk som den
blev. Promenaden till Måstad var den
stora väntade höjdpunkten för oss. Att
höra Christen Lang, domaren, prata
om lundehundens historia, var den
oväntade höjdpunkten. En annan sak
som jag bär med mig är hur lika
hundarna var i sättet, och hur folk log
förstående i stället för att titta förfärat
när lundestoppet slog till.
Kan du tänka dig att åka dit igen?
- Om 3 år kanske jag kan det. Just nu
är hålet i plånboken fortfarande stort.
Och minnet av 300 mil med en hund
som hatar bil för tydligt. Jag återvänder
gärna, men för oss är det ganska svårt
att få allt att klaffa med ledighet och
annat. Om vi åker dit igen kommer jag
nog planera resan annorlunda, ingen
bil över till Vaeröy som största
förändringen, lättare att få plats på
färjan då.
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Cecilia Obitz, Vaxholm, med Erle,
Wild at Hardt Mina Lobitza och
Aspeheims Trollunge

det helt klart värt resan.
Kan du tänka dig att åka dit igen?
- Ja, vi åker nog tillbaks igen. Nästa
träff om fyra år blir 2013 och då fyller
Norsk Lundehund Klubb 50 år, vad
passar bättre än att fira det på Väröy!
Sofie Weibull, Lögdeå. med
Pigunettes Ärlig-Lunde och Två
Kronors Berra.

Varför ville du åka till Vaeröy?
- Då vi köpte Erla 2004 berättade
hennes uppfödare Kari och Erlin
Övstedal, Norge om Väröy och att NLK
ordnar en träff vart fjärde år. Vi kände
redan då att dit måste man ju bara åka,
men till träffen 2005 kom vi inte iväg
men bestämde oss för att till 2009
skulle vi åka.
Hur blev vistelsen på Vaeröy?
- Vädret har nog gjort sitt till för att
man tycker att veckan varit så otroligt
bra. Väröy har verkligen visat sig från
sin bästa sida med sol och blå himmel
dygnet runt, det är ju midnattsol.
Många trevliga bekantskaper och
kontakter har knutits vilket är värdefullt
både privat och för klubben, roligt är
det också att återse de som var med
på utställningen i Morokulien. Jag
tycker hela arrangemanget under
veckan varit väldigt lyckat, men kanske
man skulle haft ett tema varje kväll för
att få med de som inte bodde på
campen vid skolan.
Trots kraftig sjögång på överrresan och
ett kaos för att komma med färjan så är
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Varför ville du åka till Vaeröy?
- Jag ville se mina Lundehundar Nisse
och Berra springa omkring i den miljö
som rasen är avlad till att arbeta i.
Hur blev vistelsen på Vaeröy?
- Det var kul att träffa och byta
erfarenheter med så många som valt
denna speciella ras. Javisst var det
värt resan att åka till Vaeroy. Vi såg
lunnefågel i vattnet bredvid där vi
bodde, men jag hade velat se
lunnefåglarna där de häckar och bor
på klipporna på berget bakom Måstad.
Det fanns inte tid och ork i och med
den vandring som vi gjorde då vi gick
baksidan runt Vaeroy.

Kan du tänka dig att åka dit igen?
- Jag skulle kunna tänka mig att åka
tillbaka dit igen. Dels för att träffa andra
Lundehundsägare, men också för att
jag vill göra vandringen upp på berget
bakom Måstad.
Emmy Johansson. Örnsköldsvik,
med Eriksro Ivriga Ingrid

Varför ville du åka till Vaeröy?

- Att vandra till Måstad och se
"förfärdernas land" lockade mest och
att få se den vackra naturen i
Nordnorge och på Väröy. Det var första
gången jag var till Norge.
Hur blev vistelsen på Vaeröy?
- Det var svårt att ta in hur vackert det
var, helt otrolig natur! Sen var ju vädret
toppen och trevligt att träffa och umgås
med så många andra
Lundehundsfantaster. Dagen vi
vandrade till Måstad var bäst av allt
och de två doppen i havet. Sen var det
intressant att höra Christen Lang
berätta om sitt liv med Lundehund, han
brinner verkligen för rasen! En resa
man kommer bära med sig länge.
Kan du tänka dig att åka dit igen?
- Absolut, det finns mycket mer att
uppleva på Väröy som jag inte hann
med i år. Skulle vilja tälta en natt i
Måstad, så man får mer tid där och
större chans att få se en lunnefågel.

En av Sofie Schønheyders lundehundvegger. Foto: Petter Heier
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Så var Værøy-treffet over!
Av Karen Elise Dahlmo
Nå har sommeren gått med stormskritt
og vi kan se tilbake på noen minnerike
dager på flotte Værøy i juli. Værøy
viste seg fra sin beste side og vi kunne
alle nyte den fantastiske naturen langt
ute i havgapet. Det så ut for at både toog firbeinte stortrivdes på øya. Nye
kontakter ble knyttet og nye vennskap
oppstod.

krav til oss som til profesjonelle
arrangører.

Vil rette en stor takk til alle sammen
som var på Værøy og også en stor
takk til de som var med på å bidra til at
treffet kunne gjennomføres.

Det ble nok tatt tusenvis av bilder i
løpet av treffet og mange av dem ligger
ute på klubbens hjemmeside slik at vi
kan holde minnene varme utover

For oss som var med i treff-komiteen
var det noen travle, men flotte dager
som var inspirerende å gjennomføre.
Været, naturen og menneskene rundt
oss var alle med på å gjøre det for en
uforglemmelig opplevelse også for oss.

Hvordan synes dere informasjonen før treffet har vært?
Hvordan synes dere informasjonen på treffet har vært?
Hvordan synes dere organiseringen av treffet har vært?
Innhold - hva med det?
Overnatting - både de som bor i hus og på campingen?
Turer ?
Sosialt samvær?
Aktiviteter med hundene?
Ferge?
Festmiddagen?
Åpningskafeen?
Kaffesalg m.m. på utstillingsdagen?
Lotteriet -?

Det kom inn over tretti tilbakemeldinger
og det setter vi stor pris på. Nå har vi
jobbet med evalueringen slik at vi
forhåpentligvis kan luke ut det som
ikke fungerte og gjøre klart for
forberedelser til neste treff for de som
får det oppdraget. Det er likevel viktig å
tenke på at vi er en liten klubb og at
man derfor ikke bør sette like store

God Dårlig % God % Dårlig Antall
28
3
90,3
9,7
31
28
3
90,3
9,7
31
31
1
96,9
3,1
32
28
0 100,0
0,0
28
28
3
90,3
9,7
31
27
1
96,4
3,6
28
30
2
93,8
6,3
32
27
2
93,1
6,9
29
9
24
27,3
72,7
33
29
1
96,7
3,3
30
28
2
93,3
6,7
30
28
0 100,0
0,0
28
26
5
83,9
16,1
31

høsten og vinteren.
Vel blåst og vel møtt på Værøy på
neste treff!
Karen Elise Dahlmo, leder i treffkomiteen.
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Nytt
Nyttfra
fraavlsrådet
avlsrådet
Takk for Værøy 2009
Først må jeg takke for sist til alle som
var med på Værøy-treffet, for min del
gikk jeg nærmest litt i vakuum etterpå,
det var mange inntrykk å fordøye og
mye å gjøre på kort tid. Jeg skulle
gjerne hatt litt bedre tid, særlig til å bli
kjent med alle som kom, men vi hadde
mye som vi skulle gjøre og tiden gikk
fort. Det gode været og mye folk og
hunder i godt humør gjorde Værøy
2009 til en flott opplevelse for meg.
Rasekompendiet
Rasekompendiet er nå sendt ut på
høring til klubbens tillitsvalgte, hele
komiteen som har jobbet med
rasekompendiet, samt klubbens mer
aktive oppdrettere. Frist for innsending
av kommentarer og rettinger er 10.09,
og kort tid etter foretas siste korrektur.
Deretter sendes kompendiet først til
styret for godkjenning, og siden til NKK
for endelig godkjenning før den går i
trykken.
Genbank for lundehund
I august var jeg som medlem av
avlsrådet på møte med Norsk Kennel
Klub. NKK og Norsk genressurssenter
hadde invitert til møte for de norske
bevaringsrasene av hund som regnes
som utryddingstruet. De rasene som
var invitert var Norsk Lundehund,
Norsk elghund sort, Norsk buhund,
Haldenstøver, Dunker og Hygenhund.
De tre sistnevnte (de norske
harehundrasene) samt jeg fra Norsk
lundehundklubb, møtte, mens
representanter for sort elghund og
buhund ikke møtte. Den siste norske
hunderasen, Norsk elghund grå, er
ikke utryddingstruet og var ikke invitert.
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Formålet med møtet var å få en
oppdatering om genbankprosjektet.
Genbankprosjektet ble satt i gang tidlig
på 90-tallet. Da ble det tappet sæd fra
hanner som skulle lagres for bruk i
framtiden ved en eventuell krise for
rasen. For norsk lundehunds
vedkommende ble det tappet sæd fra 7
hanner. 2 av disse ble forkastet fordi
sædkvaliteten var altfor dårlig til
lagring. De resterende 5 ble lagret, se
tabell 1. Dessverre var det lite mengde
sæd og til dels dårlig kvalitet også på
de 5 hannene som ble lagret, og
Fougner uttrykte skepsis til om denne
genbanken i det hele tatt kan brukes. I
2009 har NKK og genressurssenteret
startet opp igjen arbeidet med å lagre
sæd, og Norsk Lundehundklubb er blitt
oppfordret om å skaffe til veie nye
hanner for lagring. I utgangspunkter
ønskes til sammen 10 hanner, men
siden det lageret som finnes på rasen i
dag er av dårlig kvalitet, håper vi å få
fryse ned i hvert fall 7 hanner til.
Se tabell 1 lenger bak i bladet.
Tapping og inseminasjon med
frosset sæd
Lagringen foregår ved at sæd tappes
fra hannhunden mens den hilser på ei
tispe som er på topp i løpetiden, mens
veterinæren litt diskret får tatt ut sæd
som legges over på små strå, de ser ut
som bittesmå sugerør som siden kan
overføres til ei tispe på topp i løpetida.
Sædstråene lagres i tanker med
flytende Nitrogen, og det ser ut til at
sæden er levedyktig i svært lang tid.
Mens mans ved nedfrysing regnet med

at sæden kunne lagres i 10 år, har man
i dag praktisk erfaring for at
holdbarheten er betydelig lenger, i
hvert fall over 20 år. Ved inseminasjon
med frosset sæd brukes i dag en
teknikk der sæd plasseres inne i
livmoren, dermed behøves mindre
mengder sæd for å oppnå befrukting,
og metoden er mye sikrere. I Norge
brukes denne metoden ved Norges
Veterinærhøgskole, samt hos den
eneste veterinæren nord for Dovre
som er kvalifisert, Relling på Heimdal
dyreklinikk.
Kan vi få valper etter inseminasjon
med frossen sæd på lundehund?
Hanner av lundehund er ofte litt
vanskelig å tappe, fordi de er ”blyge”
og oppdager hva veterinæren driver
med. Dermed glemmer de tispa og
trekke seg unna. Noen hanner har
imidlertid fokus på den vakre løpske
tispa og lar seg tappe (antagelig i den
tro at de lager valper der og da?). Blant
de som vi får sæd fra, har dessverre
mange lite mengde sæd å by på, og
andre har dårlig sædkvalitet. Dette
gjelder også for hanner som er
fruktbare i rikt monn ved naturlig
paring, se tabell 2 lenger bak i bladet.
Som det fremgår av tabellen, var det
kun Frodos sæd som egnet seg for
lagring. Den 14.07.09 ble Ranja av
Vinterskogen inseminert med frosset
sæd fra Frodo. Relling stod for
inseminasjonen. Han mente at tispa
var meget velegnet til forsøket, hun
viste tydelig brunst og toppen på
brunsten ble påvist ved blodprøve
(dette er en forutsetning for
inseminasjon med frosset sæd). Han
var derimot meget skeptisk til om det
kunne bli valper med så lite frosset

sæd tilgjengelig. Alle 6 strå ble lagt inn,
fordelt på to dager. Normalt ville
veterinæren ha ønsket min.4 strå per
dag, totalt 8.
Er Ranja drektig?
Ja, utvilsomt. Hun er stor nå, og jeg
har kjent liv. Tipper på 3 valper, og om
de fødes friske og velskapte, er dette
meg bekjent det første lundehundkullet
født etter inseminasjon med frosset
sæd. I så fall kan vi i Norsk Lundehund
Klubb anbefale metoden som et
supplement i avl i framtiden. Dette er
en milepæl, fordi frysing og lagring av
sæd åpner nye muligheter, både med
langtidslagring og med tanke på
transport av frosset sæd over større
avstander. Metoden vil nok ikke bli
brukt så ofte, og når det gjøres, vil det
foreligge en plan for avlen hvor bruk av
metoden inngår. En inseminasjon med
frosset sæd koster ca. kr 5000 i alt i
Norge, mens tapping og lagring av
sæd fra en hanne koster ca. kr 2500.
Innavlsgrad før og nå
Tabell 1 og 2 viser en ganske
interessant utvikling i innavlsgrad over
årene for lundehund. Hunden som ble
tappet på 90-tallet, hadde i noen tilfelle
meget høy innavlsgrad, helt oppe i 9,6.
I dag ville vi si at dette ikke er
akseptabelt, men man tenkte
annerledes deg gangen, og hadde
kanskje ikke like mange hunder å
velge imellom for avl. I tabell 2 ser vi at
de to eldste hundene har en
innavlsgrad på over 4, mens de to
yngre hannene har en betydelig lavere
innavlsgrad. I dag anbefaler Norsk
lundehundklubb at innavlsgraden på 56 generasjoner holdes på under 3,5%,
men helst mellom 0 og 2 %. Dette er
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den viktigste forholdsregelen vi kan ta
for å minke tap av genetisk materiale
på rasen vår. Skal vi inseminere med
frosset sæd, vil jeg anbefale at
innavlsgraden er ned på 0 over minst 6
generasjoner. Det betyr at sæden bør
lagres i ca. 10 år. Innavlsgraden er lett
å finne i databasene på nettet, enten
dogweb eller noen av de private
databasene som er linket på klubbens
hjemmesider. Om du ikke finner ut av
dette, kontakt oss i avlsrådet.
Nye hanner til tapping
Avlsrådet behøver hjelp av dere der
ute til å få forslag på nye hanner som
kan egne seg til tapping og lagring i
genbanken. Vi har allerede ei liste,
men vi er takknemlige for flere forslag.
Vi forsøker å plukke ut hanner som er:
lite i slekt innbyrdes, som kommer fra
ulike oppdrettere spredt utover i landet,
som helst ikke har for mange avkom,
men gjerne ett kull (beviselig fruktbar).
Gjerne hanner som har gitt valper ved
inseminasjon med fersk sæd (da vet vi
at de lar seg tappe).
Det er et krav om lavest mulig

innavlsgrad for hanner som skal
tappes!
Hannen må være klinisk frisk .
Det er en fordel om hannen befinner
seg innen relativt kort avstand fra
Veterinærhøgskolen, for å redusere
reiseutgifter og reisetid.
Tappingen vil gjennomføres i løpet av
høsten, og må koordineres slik at vi
tapper flere hanner samtidig. For å få
tappet må vi ha ei tispe på topp i
løpetiden tilgjengelig. Rase på tispa er
ikke så farlig, men om noen her ei
egnet lundehundtispe er det fint – da er
i hvert fall størrelsen veldig
inspirerende for hannen.
Det får være alt for denne gang –
andre saker vi jobber med i avlsrådet
kommer vi tilbake til senere.
For avlsrådet,
Ingvild Svorkmo Espelien
(Red.kommentar : Ranja fikk 4
velskapte og vitale valper 12/9-09.
Gratulerer!!!!!)

Snorre var en av
Enerhaugens to
hannhunder når de
startet med oppdrett.
Født i 1964. Christie
registrerte ikke
"Lundeuren" før i
1965.
Oppdretter:
Eleanor Christie
Eier: Zenia og
Christen Lang
Fotograf: Ukjent
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Hundens
navn

Registreringsnr

Antall
strå/
mengd
e

Kvalitet/
%

Hannhundens
innavlsgrad
% på 5
generasjoner
7,3%
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Informasjon
om hunden

7,1%

Noe uryddig
tangbitt. Frisk
og glad. Ble
gammel.Tappet
to ganger
Ingen info

Antall
valper/
antall
kombin
a-sjoner
5/2

0

9,96%

Ingen info

13

God/6070%

0

0%

31361/88

24

God/70%

9/3

Ingen info

God/6070%

24390/86

4

Svak/40%

5,6%

Vabråten`s
Ante

18946/86

12

0

Frisk, to sønner
er i dag over 10
år. Saksebitt.
NUCH

Aspgreina`s
Paco

32248/86

Middels/55
%

Holmbu`s
Kim

Aitolo`s ARako

4311/88

10

Pelle av
Valpåsen

Tabell 1 Sæd lagret fra hanner tappet på 90-tallet. Fra rapport fra Norsk Genbank for
husdyr 2003 (Sandrup Nordvoll). God kvalitet betyr i praksis at det er sannsynlighet for at
inseminasjon gir valper dersom tispa er på rett tid i brunst/løpetid. Alle hundene er født og
levde sentralt på Østlandet.

Hundens
navn/f.dat
o

Registre
-ringsnr

Antall
strå/
mengd
e
Dårlig

Kvalitet/ Antall
%
valper/
antall
kombin
a-sjoner

Lot seg
ikke
tappe

11/4

1/1

10/2

20/5

0

0

God/70
%

Dårlig

6

0

07159/9
9
06960/0
0

Herkules
06.02.99
Mikkel Rev
av
Vinterskogen
15.03.00

07657/0
5
16222/0
6

4,9%

Litt kløe. Har hatt IL,
lett grad. Omvendt
saksebitt.1CERT,2CK

Tangbitt. Frisk men IL
kort periode etter
skade. NUCH

HannInformasjon om
hundens
hunden
innavlsgrad
% på 5
generasjone
r
4,2%

0.93%

Frisk. Tangbitt.3CK

Frisk, flere valper
som i dag er over 10
år. Saksebitt. NUCH
NV-03-04.

0%
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Frikk av
Vinterskogen

Frodo av
Vinterskogen
03.07.06

Tabell 2 Sæduttak, forsøk i 2007 i privat regi fra hanner eid av Rita Daverdin og Ingvild
Espelien. Forsøket ble utført hos veterinær og spesialist Relling, Heimdal Dyreklinikk,
Trondheim. Forsøket er tidligere omtalt i Lundehundnytt. Ett av Frodos kull er med Ranja, 4
valper.

Nytt fra Trøndelag
Hei alle sammen!
I Trøndelag kan vi i år se tilbake på en
ganske varm og god sommer. Søndag
7. juni var vi invitert på forsommertreff
hjemme hos Solvor og Andreas Melum
på Bratsberg. Det ble en deilig dag

Arna var med og gikk opp skadeskutt hjort
12/9-09. Da var det kjekt at man nylig
hadde vært på sporkurs hos Anders og
Mode. Foto: Dagrunn Mæhlen

med hundeprat og kaffeslabberas i den
store hagen deres. Ca 20 hundeeiere
med hunder møtte opp. Det var et syn
å se 23 lundehunder springe fritt rundt
omkring uten noen tilløp til bråk, annet
enn litt varsling nå og da. En slutter
ikke å undre seg over hvor godt de går
overens med hverandre. Vi med bare
to ben hver koste oss også i solen og
fikk utvekslet mange erfaringer om
hundehold og annet.
Den ene årstiden avløser den andre.
Høsten står nå helt klart for døren. Den
varme men ikke alt for tørre sommeren
høster vi nå fruktene av i form av et
uvanlig godt soppår! Det er med andre
ord flere gode grunner for å gå turer i

skog og mark nå om dagen. Dette har
vi i avdelingen også satset sterkt på i
høst. I begynnelsen av september vil
Anders Aronsen holde et 3 dagers
introduksjonskurs i blodsporsøking for
oss. Anders sin hund, Ålvisheims Mode
Garm, har gjort det meget bra på
denne fronten, noe dere kan lese mer
om i dette bladet. Nå vil han dele sine
erfaringer med oss. Tanken er at vi skal
få litt starthjelp så vi kan legge ut egne
spor og trene videre på egenhånd.
Ca to uker senere, søndag 20.
september, er vi invitert hjem til
Wilhelm Strid på Meråker. Han bor i
skogkanten ”der veien slutter” og vi
satser på å få oss en fin tur i terrenget
der, for så å innta medbrakt hjemme
hos ham. Alle er selvsagt velkommen,
også lundehundeiere utenfor
Trøndelag!
Hanna Gautun
For styret i NLK, Avd. Trøndelag.
TAKK!!
I forrige nummer av Lundehund Nytt
takket fungerende leder for innsatsen
med å få utarbeidet og oversatt en
“flyer” til bruk ved markedsføring av
rasen. Dette arbeidet har på ingen
måte vært noe enmannsinnsats!
Mange har bidratt. Gunn Tove Ormset
har stått for lay-out mens Pirkko Leena
Holme, Ronald Hübner, Stein-Erik
Greter, Berbel Greter og Marc
Daverdin har hjulpet til med
oversettelse og kvalitetssikring, mens
undertegnede har stått for koordinering
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av arbeidet. Stor takk til alle som har
hjulpet til!
Hanna Gautun

Fra sporkurset med Anders Aronsen og
Mode. Foto: Gunn Tove Ormset

John Olav skaut 2 hjorter 12/9-09 og den
ene sprang og forsvant, men Foxy fant den
godt gjemt i noen busker i stikk motsatt
retning av hva jegerne trodde. Det er med
andre ord flere aktive lundehunder på jakt
for tiden i Trøndelag. Foto og eier: May
Elisabeth Lernæs Selbekk

Nytt fra Nordland
Det blir treff i Bodø helga 25.-27.
september. Vi bor på Saltstraumen
camping.
Hver enkelt kan selv bestille hytte på
tlf: 75 58 75 60. Hyttene koster fra
620,- kr og opptil 1100,- kr.
På meldings fristen er 20. september til
Tina K Fransson på tlf: 91 63 48 47
eller på mail: tinakar@online.no.
Programm for helgen er: Fredag:
sosialt på kvelden for de som ønsker.
Lørdag: Dagstur til Mjelle hvis været er
med oss, alternativ Maskinisten der vi
kan krype inn under en gapahuk å
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spise matpakka. Lørdag kveld blir det
felles middag på Saltstraumen hotell
med sosialt etterpå.
Søndag: Blir opp til hver enkelt om de
vil ta en tur før de drar hjem.
Håper så mange som mulig har
mulighet å delta.
Gleder oss til Bodø tur.
Hilsen Leder i Norsk Lundehund Klubb
avd. Nordland
Tina K. Fransson

English corner nr 2 and 3 2009
Nr 2, June 2009
Page 7-8: News from the breeding
council
The breeding council comments on the
coming new breed standard.
Page 9: News from the show
committee
The show committee wishes
everybody welcome to the special
show at Værøy.
Page 10-11: Lillelunden – the
children’s and youths’ pages
Marie Drangfelt has drawn a beautiful
puffin dog.
Page 12-13: Programme for the
gathering on Værøy
Page 14: Puppies born since the last
edition
Page 15-26: Excerpts from “Alt for
Norge: Historien om et utvær”
Pål Espolin Johnson has written a
book about Mostad.
Page 28-29: The road to “the bronze
mark” in obedience
Dagrunn Mæhlen tells us about how
her dog Arna became qualified to take
part in obedience contest.
Page 32: The card index of dogs
Gro W. Viken explains the importance
of gathering information about all the
dogs.
Page 34: News from Trøndelag
The club in Trøndelag has had two
gatherings with show training during
the spring.
Page 35-36: News from Troms
The 4th of April, the club in Troms had
a spring gathering at Merete
Evenseth’s. She has now retired as the
contact person in Troms, the new one
is Jim Oddvar Hansen.

Page 39: News from Denmark and
Sweden
In Denmark, the annual gathering is in
Ullerslev the 29th of August. In
Sweden the plans are to have a
gathering in September (19.-20.).
Also, in Denmark there will soon be
published a book about the puffin dogs’
life and history in Denmark through the
last 30 years.
Page 40: News from Rogaland
The club in Rogaland has gatherings
every Tuesday, where the humans
barbeque and the dogs get to run
around as they want.
Nr 3, September 2009
Page 7-8: News from the board
The board wonders if anyone would
like to contribute in the club’s work.
The board has one new deputy; Maren
S. Espelien.
Page 9-14: Lillelunden – the
children’s and youths’ pages
In this edition we have received many
contributions to Lillelunden, from IngerLovise Pleym Fjellgaard, Claudia
Melis, Marte Svorkmo Espelien, and
Frida Evenseth.
Page 15: Puppies born since the last
edition
Page 16-17: The list of male dogs
and questionnaire for breeders
Gerd Haugen informs about the
purpose of the male dog list and the
questionnaire you are asked to fill
when your dog has had a puppy litter.
Page 18: Norwegian puffin dog at
the Norwegian School of Veterinary
Science
Editorial committee member Maien
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Munthe-Kaas has just started her
veterinary education, and tells about
her first experiences at the school.
Page 19-21: Natural culture: the
puffin dog in a cultural historic light
This is a reproduction of the
presentation the cultural consultant
held during the Værøy gathering.
Page 22-23: Puffin dog as searching
dog
Anders Aronsen’s dog is the first puffin
dog to be used as a searching dog.
Page 25: Taking samples at Værøy –
a demonstration of good club
cooperation and a good experience
Frode Lingaas from the Norwgian
School of Veterinary Science tells
about his trip to Værøy to gather blood
samples from the puffin dogs.
Page 26-28: Researching IL – plans
and challenges after the Værøy
gathering 2009
Here Lingaas explains the importance
of gathering samples from many
different dogs, especially old, healthy
ones and all the “ill” ones.
Page 29: Markets, autumn 2009
Page 30-31: Dog of the year
Page 32-33: Nauma goes to Værøy
Ida Skarkerud writes about when she
and her dog Nauma travelled to Værøy
this summer.
Page 34-35: Værøy 2009
Christen Lang, who has been breeding
puffin dogs since the 60’s, tells us his
thoughts about this years Værøy
gathering.
Page 38: The Værøy gathering 2009
Anne-Lise and Roar Torsteinsen (also
a puffin dog enthusiast since the 60’s)
also shares their thoughts about the
gathering.
Page 39-41: Swedish on the Værøy
gathering
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Various Swedish people tells us why
they came to Værøy and how they
liked it.
Page 43: The Værøy gathering is
over!
Karen Elise Dahlmo evaluates the
gathering.
Page 44-48: News from the breeding
council
The council informs about the gene
bank from the 90’s.
Page 49: News from Trøndelag
Page 50: News from Nordland
Page 53-67: The cert/CACIB gallery
Page 67: NLK’s calendar 2010
Greetings from Germany
I am Lundehund-Breeder and I am
member in NLK. In April I went to 8.
Lahn-Dill Show in Herborn Seelbach.
Every year we have a challenge cup
for the most beautiful Lundehund. This
year my dog Lupachi's Menja got it the
third time (one after another year), so
the cup stay now for ever at Menja. I
send you some pictures from Menja .
With best regards
Brigitte Rittweger, Menja and Sigyn

CERT / CACIB GALLERI 2008

Benoni
Bobby * Frøya
Oppdretter:
Anne Grethe og Stig Arne Pedersen, Hafrsfjord
Eier:
Elin Strand og Magnus Enger, Bodø
02.08.08
Claudio De Giuliani
CERT

Oppdretter:
Eier:
07.06.08

Cliffhanger Elsking Princess
Tracy og Peter Rousseau, USA
Torbjørn Granheim
CERT / CACIB
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Edda av Vinterskogen
Eriksro Lunde-Fenris * Ranja av Vinterskogen
Oppdretter:
Ingvild Espelien, Trondheim
Eier:
Beate Løvlid, Storsteinnes
26.04.08
Nina Karlsdotter
CERT
31.05.08
Ove Germundsson
CERT
01.06.08
Ritva Raita
CERT
28.06.08
Diane T. Anderson
CERT / R-CACIB

Eriksro Magiska Moxy
Cliffhanger Daniel * Silversounds Ella-Cinderella
Oppdretter:
Anneli Rosenberg, Åland / Finland
Eier:
Unni Storli, Rennebu
04.10.08
Per-Erik Wallin
CACIB
21.11.08
Knut Sigurd Wilberg
R-CACB
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Eriksro Mirakel-Ladyn
Trofast av Vinterskogen * Sweet Lady Luci
Oppdretter:
Anneli Rosenberg, Åland/Finland
Eier:
Gunn Tove Ormset, Aure
07.06.08
Harald Aune
CERT

Frodo av Vinterskogen
Herkules * Frida
Oppdretter:
Ingvild Espelien, Trondheim
Eier:
Ingvild og Marte Espelien, Trondheim
21.11.08
Knut Sigurd Wilberg
R-CACIB
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Frontpage Arna Atladottir
Aspheims Trollunge * Atla Skaldsdottir
Oppdretter:
Johanna Olsson, Sverige
Eier:
Dagrunn Mæhlen, Lensvik
30.08.08
Nils Molin
CERT
06.09.08
Marianne Holmli
CERT

Hammerveien’s Hera
Lyngåsen’s Hero * Linesviken’s Luna
Oppdretter:
Astrid Endresen, Mo i Rana
Eier:
Elin Strand og Magnus Enger, Bodø
02.08.08
Claudio De Giuliani
CERT
03.08.08
Espen Engh
CERT
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Heike av Vinterskogen
Eriksro Lunde-Fenris * Leika av Vinterskogen
Oppdretter:
Ingvild Espelien, Trondheim
Eier:
Gunn Tove Ormset, Aure
07.06.08
Torbjørn Granheim
CERT / CACIIB

30.08.08

Nils Molin

CERT

Leinstadhågens Allco
Mikkel Rev av Vinterskogen * Ålvisheim’s Isrid Kongsmoster
Oppdretter:
Rita Daverdin, Hell
Eier:
Claudia Melis, Trondheim
08.11.08
Leif-Herman Wilberg CERT
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Kari
Balder * Sonja
Oppdretter:
Janne Elin Haustreis, Trofors
Eier:
Anne Marie Hausken
25.05.08
John Muldoon
CERT

Leinstadhågens Mille Lernæs
Eriksro Lunde-Fenris * Ålvisheim’s Isrid Kongsmoster
Oppdretter:
Rita Daverdin, Hell
Eier:
May Elisabeth Selbekk, Fannrem
24.05.08
Wera Hübenthal
CERT
31.05.08
Tino Pehar
CERT
01.06.08
Nils Molin
CERT
21.06.08
Arne Foss
CERT
22.06.08
Geir Nordahl Pedersen CERT
13.07.08
Leif-Herman Wilberg CERT
07.09.08
Gunnar Nymann
CERT
25.10.08
Ritva Raita
CERT
26.10.08
Kari Granaas Hansen CERT
08.11.08
Leif-Herman Wilberg CERT
21.11.08
Knut Sigurd Wilberg
CERT / CACIB
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Lundestugu’s Linjadatter Alfa Frøya
Ålvisheim’s Illuge Skald * Linja
Oppdretter:
Gro W. Viken, Sør-Fron
Eier:
Merete Evenseth, Tromsø
06.09.08
Arne Foss
CERT

Lundetuvans Odin Trollnype
Två Kronors Berra * Lundesmias Moa
Oppdretter:
Maria Ragnarsson, Sverige
Eier:
Beate Løvlid, Storsteinnes / Arve Monkan
26.04.08
Nina Karlsdotter
CERT
31.05.08
Ove Germundsson
CERT
01.06.08
Ritva Raita
CERT
28.06.08
Diane T. Anderson
CERT / CACIB
18.10.08
Anne Indergaard
CERT / CACIB
21.11.08
Knut Sigurd Wilberg
CERT / CACIB
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Lundtola’s Anna A’mira
Benoni * Hammerveien’s Hera
Oppdretter:
Elin Strand og Magnus Enger, Bodø
Eier:
18.10.08
Miroslav, Zidar
CERT
18.10.08
Anne Indergaard
CERT / CACIB

Lupachis Gyda
Paluna’s Viljar * Paluna’s Vilde Heradatter
Oppdretter:
Vanja Knibestøl, Kvinesdal
Eier:
13.9.8
Per-Harald Nymark
R-CACIB
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Lyrypa’s Bera Ii
Dykebo’s Miklagard * Lyrypa’s Jette
Oppdretter:
Inger Marie, Iren og Unni Storli, Steinkjer
Eier:
Inger Marie Storli, Steinkjer
02.08.08
Gunnar Nymann
CERT

Lyrypa’s Prins Jumbo
Asterix av Åsen * Eriksro Magiska Moxy
Oppdretter:
Inger Marie, Iren og Unni Storli, Rennebu
Eier:
Gerd Haugen, Sætre
26.07.08
Mona K. Selbach
CERT
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Løvheims Fjorgyn
Santo * Løvheims Audhumbla
Oppdretter:
Gerd Haugen, Sætre
Eier:
Gerd Haugen, Sætre
26.07.08
Mona K. Selbach
CERT
16.08.08
Leif Ragnar Hjorth
CERT / CACIB

Maahornet’s Storm
Paluna’s Ty Herason * Maahornet’s Lundi Iii
Oppdretter:
Roar og Anne-Lise Torsteinsen, Vøyenenga
Eier:
Ingerid Klaveness
23.02.08
Karl-Erik Johansson
CERT / CACIB
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Nysom Jenna
Ulfrigga Lundes Edvard * Boromir Elva Eldrimner
Oppdretter:
Jytte Nysom, Danmark
Eier:
Mary Kvarnström, Sverige
23.02.08
Karl-Erik Johansson
CERT

Paluna’s Jara Ylvadatter
Skreppeng’s Torjus * Paluna’s Ylva
Oppdretter:
Liv Skjervik, Sandnes
Eier:
Anita Aunli, Moss
03.08.08
Torbjørn Granheim
CERT
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Paluna’s Jaran Jerry Ylvason
Skreppeng’s Torjus * Paluna’s Ylva
Oppdretter:
Liv Skjervik, Sandnes
Eier:
Thore Strand
13.09.08
Per-Harald Nymark
R-CACIB
Paluna’s Isa Ylvadatter
Løvheims Einherje * Paluna’s Ylva
Oppdretter:
Liv Skjervik, Sandnes
Eier:
26.04.08
Maria Borisova
CERT
Paluna’s Karna Saradatter
Chico * Paluna’s Sara Heradatter
Oppdretter:
Liv Skjervik, Sandnes
Eier:
14.06.08
Harto Stockmari
CERT
Paluna’s Lavran Geirason
Chico * Navahoos Geira Glittre
Oppdretter:
Liv Skjervik, Sandnes
Eier:
01.03.08
Kenneth Edh
CERT
Paluna’s Raija
Paluna’s Viljar * Paluna’s Vår Heradatter
Oppdretter:
Liv Skjervik, Sandnes
Eier:
29.03.08
Kurt Nilsson
CERT / R-CACIB
Paluan’s Ranja
Paluna’s Viljar * Paluna’s Vår Heradatter
Oppdretter:
Liv Skjervik, Sandnes
Eier:
Liv Skjervik, Sandnes
03.05.08
Kari Granaas Hansen CERT
Paluna’s Runa
Paluna’s Viljar * Paluna’s Vår Heradatter
Oppdretter:
Liv Skjervik, Sandnes
Eier:
Torild Olsen, Ålgård
29.03.08
Kurt Nilsson
CACIB
03.05.08
Kari Granaas Hansen CACIB
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28.06.08

Diane T. Anderson

CACIB

Paluna’s Sara Heradatter
Dykebo’s Miklagard * Linesviken’s Hera
Oppdretter:
Liv Skjervik, Sandnes
Eier:
Liv Skjervik, Sandnes
13.09.08
Per-Harald Nymark
CACIB
Tiril
Paluna’s Kvikk * Kerskitunet’s Kiril
Oppdretter:
Dag Brekke, Dalekvam
Eier:
Unni Storli, Rennebu
27.04.08
Göran Hallberger
CERT

Trodli-Skogen’s Trym Runasønn
Rimfaxe * Paluna’s Runa
Oppdretter:
Torild Olsen, Ålgård
Eier:
Torild Olsen, Ålgård
09.02.08
Leif Lehman Jørgensen CERT
29.03.08
Kurt Nilsson
CERT
12.04.08
Rita Kadike-Skadina
CERT
03.05.08
Kari Granaas Hansen CERT
07.06.08
Harald Aune
CERT
14.06.08
Harto Stockmari
CERT
15.06.08
Tina Permo
CERT
16.08.08
Leif Ragnar Hjort
CERT / CACIB
13.09.08
Per-Harald Nymark
CERT / CACIB
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Trodli-Skogen’s Tuna
Ask av Høstli * Fiskebekkens Bera
Oppdretter:
Torild Olsen, Ålgård
Eier:
Torild Olsen, Ålgård
12.04.08
Rita Kadike-Skadina
CERT
15.06.08
Tina Permo
CERT

Troy av Vinterskogen
Ålvisheim’s Illuge Skald * Leika av Vinterskogen
Oppdretter:
Ingvild Espelien, Trondheim
Eier:
Stig Moen
23.08.08
Jochen Eberhardt
CERT

06.09.08

Marianne Holmli

CERT

Ålvisheim’s Ide Jotne
Paluna’s Viljar * Urda
Oppdretter:
Unni og Eiliv Hofstad, Rørvik
Eier:
Mona S. Larsen
16.02.08
Rita Kadike-Skadina
CERT
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Ålvisheim’s Live Hedesdotter
Svix av Vinterskogen * Ålvisheim’s Hede Skjoldmøy
Oppdretter:
Unni og Eiliv Hofstad, Rørvik
Eier:
Unni og Eiliv Hofstad, Rørvik
31.08.08
Frank Christiansen
CERT

NLKs kalender 2010
Arbeidet er i gang med kalenderen for neste år, men vi trenger
bilder!
Sendes til kalender@lundehund.no innen 15. oktober.
- Bildene må være av god kvalitet, dvs klare og tydelige med
god oppløsning slik at de egner seg for trykking.
- Halsbånd / sele er ok, men helst ikke synlig bånd.
- Det blir ikke tatt med bilder med mennesker i kalenderen.
- Alle årstider og aktiviteter er ønskelige.
- Forsidebildet er i stående format, bildene pr måned er i
liggende format.
Det er også mulig å forhåndsbestille kalendere pr e-post til
kalender@lundehund.no.
Pris blir som vanlig kr 150,- + porto.
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- NLK AVDELINGER Avdeling Trøndelag
Styreleder: Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 7, 7024 Trondheim.
Tlf 7255 5785, mobil 911 09 116, e-post: hanna.gautun@nt.ntnu.no
Nestleder: Siri Monkan, Ola Frosts veg 2 A, 7031 Trondheim.
Mobil 915 85 003, e-post: smonkan@hotmail.com
Styremedlem: Solvor Melum, Bratsbergvn. 453, 7039 Trondheim. Tlf 7383 7028,
e-post: solvor.melum@c2i.net
Sekretær: Eiliv Hofstad, Austasfjord, 7900 Rørvik. Tlf 7439 3861 mobil 930 21
653, e-post: eiliv.hofstad@ntebb.no
Kasserer: Siv Kristin Falch Hjelme, Okstadøy 83, 7029 Trondheim.
Tlf 7250 5014, mobil 988 01 987.
Avdeling Nordland
Styreleder: Tina Karstensen Fransson Tlf. 916 34 847, e-post: tinakar@online.no
Nestleder: Snorre Warholm Tlf. 970 73 318, e-post: snorre.warholm@monet.no
Sekretær: Karen Elise Dahlmo Tlf. 900 51 420, e-post: ked@dahlmo.no
Kasserer: Bjørg Andreassen Tlf. 915 38 836, e-post: bjorgonoy@hotmail.com
Varamedlemmer:
Borghild Hanssen: Tlf. 414 03 172, e-post: ov-hanss@online.no
Berit Martinussen: Tlf. 480 05 656, e-post: beritfm@online.no
Avdeling Rogaland
Styreleder: Helge Hatleskog. Tlf 51656477, mobil 913 62841,
e-post: helge.hatleskog@lyse.net
Nestleder: Torild Olsen. Tlf 5161 9321, mobil 954 95 226,
e-post: torild.olsen@gjesdal.kommune.no
Styremedlem: Liv Skjervik. Tlf 5167 2216, mobil 958 86 117,
e-post: livskjervik@hotmail.com
Varamedlem: Toril T. Munthe-Kaas. Tlf 5161 7420, mobil 913 32 111,
e-post: toril.munthe-kaas@sandnes.kommune.no
Valgkomite: Thore Strand. Tlf 5165 4959, mobil 993 92 776.
Eva Gandrudbakken. Tlf 5132 5290, mobil 976 88 442.
Kjell Haugland. Tlf 5168 8432.
Revisor : Kari Tangerud.
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- 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/ 91 62 84 84.
Valgkomite
Sigrunn Rytter. Wergelandshaugen, 2080 Eidsvoll. tlf. 63 96 59 08/97 47 66 08.
E-post: terculablaa@hotmail.com
Karen Elise Dahlmo. Drevja, 8661 Mosjøen. Tlf. 75 18 76 64
E-post: ke-lise@dahlmo.no
Helge Tollefsen. Berglivn. 16 B, 3023 Drammen. Tlf. 91 14 06 42.
E-post: helge@tollefsen.info
Varamedlem Dagrunn Mæhlen. 7316 Lensvik. Tlf. 48 03 97 32
E-post: dagrunn.m@c2i.net
Avlsrådet
Leder: Christen Lang , Sandviksveien 173, 5035 Bergen.
Tlf. 55951701 E-post: chr-lan@online.no
Ingvild Espelien, Tangen Bratsberg , 7039 Trondheim.
Tlf. 90114352 E-post: ingvild.espelien@vinterskogen.no
Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes.
Tlf. 51672216 E-post: livskjervik@hotmail.com
Hanna Gautun, Nordahl Griegsvei 7, 7024 Trondheim
Tlf. 91109116 E-post: hanna.gautun@nt.ntnu.no
Valpeformidler: Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes Tlf 51672216, mobil
95886117, E-post: livskjervik@hotmail.com
Klipparkiv, lundehund i media: Anne Lise Torsteinsen, Brenneveien 67,
1339 Vøyenenga. Tlf 67133249, E-post: r-tors@online.no
Utstillings-resultater: Meret Evenseth, Toras vei 41, 9022 Krokelvdalen, mobil
91644269 E-post: mereteevenseth@yahoo.no
Klubbeffekter / materialforvalter: Jan H. Opsanger, Omvikedahlsveien 51, 5464
Dimmelsvik, Tlf. 53481729 / 99574139 E-post: j-helops@online.no
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. Epost: groviken@online.no
Tlf: 61 29 81 15 / 90 58 52 77
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Spørreskjema vedr. kull og parringer: Gerd Haugen, Storsand, 3475 Sætre
E-post: ger-ha@online.no
Tlf: 32 79 15 70 / 986 33 241
Medlemskartoteket: Anita Aunli, Eikaveien 11, 1597 Moss
E-post: aniaunli@online.no
Klubbens hjemmeside: www.lundehund.no
Ansvarlig for klubbens hjemmeside: Magnus Enger, tlf. 951 58 548, E-post:
vevsjef@lundehund.no

- REGIONALE KONTAKTER Troms og Finnmark Jim-Oddvar Hansen. Nordslett, Vågnes, 9022 Krokelvdalen.
Tlf. 918 28 540. E-post: jim.oddvar.hansen@live.no
Nord-Trøndelag Unni Hofstad. Austafjord, 7900 Rørvik.
Tlf 95217957 / 74393861 E-post: eiliv@hofstad.cc
Sør-Trøndelag Solvor Melum. Bratsbergveien 453, 7039 Trondheim.
Tlf. 73 83 70 28. E-post: solvor.melum@c2i.net
Møre og Romsdal Gunn Tove Ormset Torpbakken, 6690 Aure.
Tlf. 915 50 998. E-post: gtormset@gmail.com
Sogn og Fjordane / Hordaland Bjarne Hjelmeseter. 5474 Løfallstrand.
Tlf. 53 48 03 19/986 22 510 E-post: bjarne.hjelmeseter@knett.no
Øst- og Vest-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
Buskerud / Vestfold / Telemark Gerd Haugen. Storsand, 3475 Sætre.
Tlf. 32791570. E-post: ger-ha@online.no
Akershus / Oslo / Østfold Hege Hellesvik. Solbergliveien 118 A, 0683 Oslo.
Tlf. 21 06 15 82 /932 18 242 . E-post: hellesvikhege@hotmail.com
Antall medlemmer i Norsk Lundehundklubb: 328 (pr 13/9-09)
Her er et lite mobilbilde av den
sensajonelle begivenheten som fant
sted 12/9-09 hos Kennel Av
Vinterksogen : Ranja med sine 4
nyfødte, vitale og velskapte små.
Inseminert med frosset sæd.
Gratulerer! Et historisk øyeblikk
for Norsk lundehund!!!
Mobilfoto: Ingvild Svorkmo Espelien
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Til Lillelunden fra Karoline Hellesvik, 6 år

Maya Svorkmo Espelien i vannkanten på Nordland, Værøy. Mosken i bakgrunn.
Foto: Arild Espelein

