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Fra klubbens leder
God jul og godt nyttår ønskes til dere alle fra klubbens leder som dessverre er syk
og denne gangen ikke får skrevet noen leder. (Red.)

Sussi av Åsen ønsker alle God Jul.
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Foto: Carola

Fra redaktøren
Det Er Den Draumen
Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje
at det må skje at tidi skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa at draumen skal opna seg,
at me ei morgon stund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.
Olav H. Hauge, 1966

En liten sped start av et oppdrett hos
oss har vært hardt rammet av IL denne
høsten. Men jeg har en drøm om at vi
skal komme nærmere en løsning på
sykdommen. Det er derfor en glede at
det forskes for å komme nærmere
konstruktive svar på alle HVORFOR vi
har når det gjelder IL.
Vil ønske dere alle ei god jule- og
nyttårstid. Ekstra gode tanker sendes
til dere som har mistet deres firbeinte
familiemedlem og til de av dere som
kjemper for å få dem friske.

Lundtolas Bast Milo, 02.01.08 - 03.11.09. Du er dypt
savnet. Foto: Elin Strand
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Nytt fra styret

Minner om Årets hund
registrering, som dere selv
må registrere i eget skjema
på hjemmesiden, dersom
dere vil være med i
konkurransen.

Laika på tur til Måstad
Side 6

Sett av dagene 9.-12. juli
2010 til Stavanger området.
Da skal det være Årsmøte,
Spesialutstilling og
Oppdretter seminar.

Foto: Turid Andersen
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Lillelunden
Hvordan det er å ha
lundehund
Tekst og tegning av Vilde Sirann
Hansen 8 år, Tromsø Dem er så søt å
snill å morsom å koselig.Det er
fantastisk å ha

lundehund.
Noen er rolig å noen er vill. Det er
spesielt å ha lundehund, for de har
seks tær. En gang var jeg på barn og
hund. En gang skulle dem parre men
ho fikk ikke valpa i magen. Og dem
liker og gå i fjæra å vasse ut i vannet.
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Tegnet av Maria Hansen i Tromsø
Side 10

Lundehund-nytt 4/09

Beyla treffer Musti

1) Arna; no e det på tide at du
bli kjent med katta i huset

2) Beyla; så det e du som
snart e 16 år å bestæmme her
i huset?

3) Musti; ja det må du nok
bærre respekter!

4) Beyla; likevæl kain vi da
vel leik sammen? Fin hale.......
Hilsen Beyla, Arna og katta Musti,
kennel Vollakloa
Tekst og foto: Dagrunn Mæhlen
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- LUNDEHUNDENS ORDBOK I
K
Innkalling – synonymt med ordene:
”Se! Mat!”
Intimgrenser – ukjent fenomen blant
lundehunder. En lundehund skal helst
være med menneskene overalt og
helst så tett som overhodet mulig –
enten det gjelder sofaen, senga eller
toalettet.
Is –
1) godsak som menneskene
ikke har godt av, og derfor bør
konsumeres av lundehunden. Små
mennesker (se barn) er ekstra viktige å
passe på, og i tillegg ekstra praktiske,
ettersom de bærer isen i korrekt
høyde.
2) vann som det er uklokt å
løpe fort over, ettersom det er mye
hardere og glattere enn vanlig vann, og
man lett kan få vondt i både snute og
tenner. Har man derimot lagt merke til
isen på forhånd, er den særdeles
praktisk, ettersom man slipper å bli
våte og ekle på de pene ekstratærne.
J
Juletre – svær hundeleke som fåes
kun en gang i året. Menneskene bruker
lang tid på å forberede festen for
lundehunden, og når de er ferdige er
det fritt fram å fange alle de flotte
ballene på treet, samt for
hannhundene å markere. Leken går ut
på å fange så mange baller som mulig,
mens mennesket ser en annen vei. Ser
mennesket på deg, kan det få
ubehagelige følger (se aggresjon).
Side 12
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Katt – dyr av en laverestående art,
som har et vulgært kroppsspråk og en
hoven mine. Katter kan takles på to
måter; ved å rundslikke dem til de
stikker av, eller ved å bjeffe på dem til
de stikker av (se alarmering). Begge
metoder kan føre til sår på nesa.
Kjeft – ukjent for lundehunden,
ettersom den aldri gjør noe feil – den
gjør bare akkurat det den hadde tenkt,
og ingen mennesker skal komme her å
si noe annet!
Klosaks - negativ menneskelig atferd.
Mennesket angriper hundens klør og
forsøker å påføre smerte ved bruk av
klosaksen. Effektive tiltak her er
sprelling, glefsing, hyling og gjemming
under møbler (se Sofa)
Klær - juksepels, beregnet for
mennesker. Hensiktsmessig til å tørke
av labber på etter en tur ute. Enkelte
hunder bruker vannavstøtende
juksepels i regnvær.
Kos – nødvendig for å komme seg
gjennom dagen.
Fortsettelse følger …
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- VALPER FØDT SIDEN SIST September 2009
2 hanner og 2 tisper etter Ranja av Vinterskogen og Frodo av Vinterskogen, og
1 tispe etter Senja av Vinterskogen og Herkules, begge hos Ingvild Espelien,
Trondheim.
Hilsen Liv, valpeformidler

De ferskeste valpene fra overnevnte kull. Foto: Ingvild S. Espelien
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Hva gjør en valpeformidler?
Av Liv Skjervik
Valpeformidler Liv Skjervik er
nestemann ut i det som har blitt en
liten serie artikler i bladet hvor det
fortelles om vervene i klubben og hva
de innebærer. (Red.)

og e-post med maaange spørsmål om
rasen. Det blir mange hyggelige
telefonsamtaler med valpekjøpere, og
kanskje enda flere e-poster.

Å få et valpekull er en fin og
uforglemmelig opplevelse som jeg
skulle ønske enda flere kunne få
oppleve!
Visst er det mye arbeid med et
valpekull, til de er blitt 8 uker og kan få
nye hjem, men det er fullt
overkommelig.
Hvordan får man solgt valper?
Som valpeformidler har jeg noen
ønsker til dere oppdrettere:
1. Meld fra når parring har funnet sted,
- og med hvilke hunder.
2. Antall valper, og hvilket kjønn så
snart som mulig etter fødsel.
3. Hvor mange som kan ”disponeres”
av valpeformidlingen.

(Silversounds Rentun) Roisin som valp.
Foto: Virve Räisänen

4. Navn på valpekjøpere, og hvem som
eventuelt har ombestemt seg.

Mange har aldri sett en lundehund, og
de får gjerne råd om å få besøke noen
som har en eller flere lundehunder før
de tar et endelig valg. Selv har vi hatt
flere slike besøk de siste åra, og de
fleste blir positivt overrasket.

Jeg har stadig en annonse på Finn.no
som henviser til valpeformidler og/ eller
lundehundklubben. Veldig mange leter
på nettet og vurderer hvilken rase de
skal velge, og jeg får mange telefoner
Side 16

Lundehund-nytt 4/09

Ofte har oppdretterne sine private
En annen ting er å forsøke å spre
valpekjøpere som vil ha valp fra
valpene mest mulig utover i landet så
akkurat dem, og det er jo hyggelig. Da
ikke valper med samme avstamming
blir det ikke så mye å gjøre for
havner i samme distrikt. Da vil det etter
valpeformidler, annet enn å be nye
hvert bli et problem å finne partnere
valpekjøpere
som ikke er i
stille i køen!
nær slekt!
Det kan i
perioder være
Antall valper i
mange på
2009 ser ut til
ventelisten, og
å bli
ingen valper.
”katastrofalt”
Da hender det
lavt. Nå i
at noen ”faller
utgangen av
av lasset” og
oktober er
skaffer seg en
antall valper
annen rase.
født i år bare
Andre ganger
34! Kanskje
kan det være
blir det flere
flere valper enn
valpefødsler
kjøpere, og
innen
oppdrettere må
utgangen av
annonsere i
året?
aviser. Noen
ganger er det
En sjelden
spørsmål om
gang hender
valpesalg til
det at
utlandet, og det
lundehunder
gjøres jo fra tid
må
til annen. Da
omplasseres.
har vi helst
Da har jeg
noen kjente
som regel
Frontpage Frey
Foto: Tine Schulz i Danmark
oppdrettere
noen på
eller lundehundeiere som kjenner
”lista” som heller ønsker seg en litt
vedkommende i utlandet, som en
voksen lundehund, og vil helst slippe
”sikkerhet”.
valpetida. En lundehund er som regel
Til tider er det forespørsel fra Russland
grei å omplassere og tilpasser seg fort
eller andre land i Øst-Europa, men her
et nytt hjem!
må man være forsiktig!
Hilsen valpeformidler med ønske om et
Det er bra å vente en ukes tid før
fortsatt godt samarbeid i 2010.
valpene legges ut på nettet, så blir det
Liv Skjervik
tid til å avtale med eventuelle kjøpere
valpeformidler@lundehund.no
som har ventet en stund.
mobil : 95886117 tlf. : 51672216
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Hundefotografering på Hankø
Av Unni Hofstad
NKK er opptatt av å ta vare på og utbre
kjennskap til de norske hunderasene.
Der er norsk lundehund svært viktig, i
og med at vi langt fra kan si at rasen er
reddet.
Som et ledd i PR for de norske
hunderasene, har NKK engasjert en
profesjonell fotograf, Vibeke Brath, til å
ta fotos av hunder.

måtte av praktiske årsaker finne sted
på Østlandet.
Så ble vi igjen spurt av Sigrunn om vi
ikke kunne være igjen en dag, for da
ble det flere forskjellige hunder å
fotografere. Og det kunne vi.

Unni Hofstad med ett knippe Ålvisheimhunder. Foto: Vibeke Brath

For vår del startet det hele med at vi
var tilstede på NKKs utstilling på
Bjerke i august. Der fikk Sigrunn Rytter
kontakt med Vibeke som spurte om
hun var interessert i å være med på
fotografering med hundene. Dette
Side 20
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Dagen etter dro 4 mennesker og 5
hunder fra Eidsvoll til Mosseporten,
hvor vi møtte Vibeke og fikk en kort
orientering. Hun var en trivelig, blid ung
dame med utdanning på dette
området, hun var opptatt av hund og

drev selv kennel Tottetrollet.
Fotograferingen skulle foregå på
Hankø. Vi var lite kjent i området, men
fikk etter hvert en hyggelig biltur
gjennom vakkert Østfold-landskap.
Den siste biten måtte vi gå, og til sist
åpnet det seg en vakker natur med blå
sjø, men så ulikt Værøy som det vel
kunne blitt. Røde, runde berg, nedslitt
av bølgene, og innenfor var det

må ha følelse for hva som kommer, og
en må ha tålmodighet. Og det hadde
Vibeke. Det måtte også vi ha, for selve
fotograferingen tok sikkert 2-2 ½ time.
Til sist var Vibeke fornøyd, og før vi
skiltes, ble vi lovet ”smakebiter” av
fotoseansen. Noen av disse kommer
med i bladet.
Hundene som ble fotografert, var

Fotografering på Hankø. Foto : Unni Hofstad

gressvokste hauger og vindblåste,
varmekjære trær av for oss ”sydlandsk”
opphav.
Men bakgrunnen ble fort glemt da
Vibeke begynte å fotografere. For her
var det dame som visste hva hun
gjorde. Vi hundeeierne ble
kommandert både hit og dit, hundene
ble lokket med godbiter og godord.
Men de beste bildene kom vel mest av
seg selv, vil jeg tro. De er jo så vakre
og fotogene, disse hundene våre, men
en må være på rett plass til rett tid. En

URDA, hennes datter Keta og tre
barnebarn, Driva, Live og Orvar-Odd.
På vegen hjem fikk undertegnede tatt
bilde av ”Bloksberg”, kong Olavs
feriested. Det var folk hjemme, men vi
hadde ikke tid til å stikke innom og
hilse på, denne gang.
Takk, Vibeke, for flotte bilder du sendte
oss!
Siden bildene er NKKs eiendom, har vi
fått godkjenning på å bruke det vi ville.
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Utrydningstruede fotomodeller
Tekst: Elisabeth Tøtte Hansen
Foto: Vibeke Brath

Lundehunden og de andre norske hunderasene er en viktig del av
vår kulturarv. En kulturarv vi dessverre er i ferd med å miste.
NKK er engasjert i arbeidet med å bevare og gjøre rasene mer
kjent, og fotograf Vibeke Brath fikk derfor i oppdrag å ta bilder av
alle de norske rasene.
De færreste tobeinte fotomodeller kan
sies å være av en utrydningstruet art,
men lundehunden er dessverre
nettopp det. Sammen med alle våre
syv norske hunderaser står hunden

Side 22

Lundehund-nytt 4/09

med de seks tærne på
genressurssenterets liste over
bevaringsverdige norske dyrearter.
Seks av de norske rasene er ikke bare
bevaringsverdige, de er også
utrydningstruet, og lundehunden er en

av dem.
Den eldgamle jakthundrasen har i
hundrevis av år vært et viktig ledd i
næringsveien langs norskekysten, og
selv om jakt på lundefugl ikke lenger

eksisterer, er det viktig at lundehunden
som rase består også i fremtiden.
Flere kan bidra til det ved å skaffe seg
lundehund dersom de likevel har kan
tenke seg en mindre hund. Men – da
må informasjon og bilder av rasen
spres så mye som mulig.
Bilder sier mer enn tusen ord
Klisjeer har oppstått av en grunn,
nemlig fordi de inneholder en stor
porsjon sannhet. Det gjelder også for
det velkjente ”bilder sier mer enn tusen
ord”. For å gjøre lundehunden og de

andre norske rasene mer kjent, vil NKK
derfor bruke flere bilder av rasene i
ulike sammenhenger. Blant annet
jobbes det med å ha rasene som en
del av det nye designet. På den måten
vil flere kunne få et forhold til vår

firbeinte kulturarv. For mange vet
kanskje ikke at lundehunden
eksisterer, langt mindre at det er en
urnorsk rasehund som vi kan miste for
alltid dersom bestanden ikke øker.
NKK jobber for å bevare og gjøre alle
de norske rasene mer kjent, blant
annet ved å bruke flere bilder av
rasene til å illustrere saker. Men bildene må være bra, og NKKs
bildearkiv inneholdt altfor få gode bilder
av lundehundene og de andre norske
rasene. Fotograf Vibeke Brath ble
Lundehund-nytt 4/09
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derfor satt på jobben.
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Med et skarpt øye for gode motiver og
en rask finger på utløseren har hun nå
tatt til sammen mange hundre bilder av
våre norske hunder, og lundehunder
som klatrer, bader og leker fyller nå
NKKs bildemapper. Så er det bare å
håpe at større eksponering av
lundehunden fører til at flere velger å
kjøpe rasen også i fremtiden, og på
den måten er med på å bevare en
viktig del av norsk kultur.
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Historien om valpene til Senja og Ranja høsten 2009
Tekst og foto av Ingvild Svorkmo Espelien
Høsten 2007 bestemte Rita Daverdin
og jeg oss for å utføre et eksperiment.
Vi ville møtes hos dyrlege Relling på
Heimdal dyreklinikk med ei høyløpsk
tispe og forsøke å tappe våre

det mulig å bruke inseminasjon med
frossen sæd som avlsmetode på
lundehund? Grunnen til usikkerheten
rundt dette var at lundehunden har en
ganske lav fruktbarhet, det er vanlig

De fire Frost- valpene, resultatene av inseminasjon med frossen sæd, samt Senjas valp.

hannhunder for å fryse ned sæd til
lagring. Siden var planen å inseminere
ei tispe med den frosne sæden for å få
svar på et spørsmål som mange i
lundehundklubben har lurt på lenge: er

med 1-2 valper i kullet. De som har
inseminert med fersk sæd har til dels
også rapportert at sædkvaliteten var
dårlig og det var lite sæd. Siden en
inseminasjon med frossen sæd fort blir
Lundehund-nytt 4/09
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ganske dyrt, ca. 3000 for tapping,
kanskje 1000 for lagring og ca 4000 for
inseminasjon, pluss reise til og fra
dyrlegen mange ganger, kan det fort bli
nærmere 10 000 kr i utgifter. Da vil
man gjerne ha litt igjen for pengene, og
siden ingen hadde prøvde dette, visste
ingen om metoden virket, og ingen ville
prøve… en ond sirkel.
Vi forsøkte altså å tappe 4 hanner, men
for å gjøre en lang historie (og noen litt
pinlige situasjoner!) kort, kun Frodo av
Vinterskogen lot seg tappe og hadde
samtidig en sædkvalitet som egnet seg
for frysing. Vi ble enige om å lagre
sæden i minst et halvår, for å så
inseminere Ritas tispe. Dessverre ble
hun syk, og jeg måtte finne en annen
tispe. Valget falt på Ranja av
Vinterskogen som hadde 4 flotte valper
med Frodo fra før.
Sommeren 2009 hadde jeg endelig
anledning til å fullføre eksperimentet.
Ranja skulle insemineres, og vi ventet
løpetid i slutten av juli. Selvsagt
begynte løpetiden allerede i
begynnelsen av juli, mens vi var på
Værøy! Jeg ble veldig bekymret for at
vi skulle komme for seint hjem til den
eneste veterinæren nord for Dovre
som kunne fullføre prosjektet, Relling
ved Heimdal dyreklinikk. Men jo, vi
rakk det, den 14.07 ble Ranja
inseminert første gang. Da hadde jeg
vært til brunstkontroll og blodprøve to
ganger. Jeg var sliten, men fornøyd da
jeg kom hjem fra jobb og dyrlege
denne dagen, og la Ranja i buret sitt.
Gammel overtro sier at tispa skal være
i absolutt ro i noen timer etter
inseminasjon, så hun ble lukket inne
på et stille rom. Vi spiste og la oss for å
Side 28
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hvile middag, men da hørte jeg noen
sinte hyl fra luftegårdene til
lundehundene. Der ute stod hannene i
en gård, mens den midterste gården
var tom, og tispene stod i den ytterste
gården på motsatt side av hannene.
Da jeg kom ut, hadde Herkules klatret
over to gjerder på 230 cm netting og
inn til tispene! Der stod han og logret
og så veldig fornøyd ut. Tispene gliste
uskyldig imot meg, men det ante meg
at noe hadde skjedd…. Et øyeblikk ble
jeg redd for at gamle Leika nok en
gang hadde greid å tjuvpare seg, men
et blikk på hennes edlere deler fortalte
meg at løpetiden for lengst var forbi.
Derimot var Senja fortsatt i siste fase
av løpetiden, selv om hun var på topp
på Værøy rundt 4. Juli.
Ranja ble inseminert igjen den 16.07,
og med de to inseminasjonene følte
dyrlegen seg trygg på at han hadde
gjort det han kunne i sakens anledning.
Dessverre var alle de nedfrosne
stråene med sæd brukt opp, for selv
om Frodo ga en bra dose med god
sædkvalitet, var det veldig lite
sammenlignet med hva som normalt
kan tappes av hunder av andre raser.
Mange hunder kan gi opp til 10
valpekull på en tapping.
Ventetiden ble lang. Jeg fulgte med og
lette etter alle symptom på drektighet,
som morgenkvalme, humørsyke,
vekttap eller vektøkning hos Ranja.
Senja viste alle disse tegnene, men
Ranja…. Først ved rundt 5 ukers
drektighet kunne jeg konstatere at her
blir det valper, ikke ett men to kull….jeg
var ikke særlig glad for at Herkules nok
en gang hadde sneket seg til en av
sine bragder, han har gjort sitt for
rasen for lengst og burde overlatt
arenaen til yngre krefter. Derimot var

begeistringen stor for at Ranjas mage
vokste, en liten verdensnyhet var på
gang! Ved 6-7 uker kjente jeg liv og
gjorde forsøk på å telle valper –
ultralyd bruker jeg normalt ikke, da jeg
synes det er unødvendig stress for
tispa.
Senja fødte først. For første gang på
mange år presterte jeg å sove forbi
fødselen. Det var fryktelig leit, jeg
våknet først da alle tre var født, de lå
våte i buret og Senja var tydelig
utilpass. Den ene valpen var dødfødt,
en virket veldig svak, men den siste
var i gang med å kravle omkring. De
var alle klissvåte, og måtte ha kommet
veldig fort. Jeg stelte Senja og hjalp

valpene i gang med å drikke melk, men
den ene ville ikke suge. Den døde i
løpet av noen får timer. Virkelig leit, og
jeg lurte på om det skyldtes at jeg
hadde sovet over fødselen.
Lørdag 12.09 var termin for Ranja. Jeg
var sammen med henne hele dagen,
men rett før middag løp jeg ned til
vannet for å plukke sopp til maten. Da
ropte Arild oppe fra huset at første valp
var kommet! Jeg hadde vært ute i 5
minutter… jeg sprang opp igjen så fort
jeg kunne, og hjalp Ranja med den
lille. Hun hadde knapt begynt å slikke
den før neste valp kom, og så kom det
til sammen 4 på løpende bånd. Flotte
vitale valper som var i gang med å

Senja koser seg med sin datter Sol av Vinterskogen og fostersønn Frost-Bjørn av
Vinterskogen
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suge på pattene i løpet av få minutter.
Senja og hennes valp derimot, virket
slappe, og da Senja SNUSTE på
maten før hun spiste (hun sluker alltid
maten) jeg bestemte meg for å ringe
dyrlege Ingolf Hansen. Han tok ikke
telefonen, men sønnen Harald som
driver Strinda Smådyrklinikk sammen
med faren, tok telefonen – selv om han
hadde fri og var på jakt! Han ringte inn
resept for meg, og jeg ga Senja og
valpen hennes antibiotika mot
fødselsinfeksjon (stafylokokker). Etter
halvannen time ble valpen synlig
kvikkere, og i løpet av kvelden ble
Senja sitt gamle jeg. I ettertid tror jeg
nok dette er forklaringen på at vi mistet
to valper.I løpet av helga bekymret vi
oss litt for valpene til Ranja. Melka

Picnic for fem

hennes var kommet godt i gang, men
det så ut til å være litt lite, og den
største hannen var en grådig fyr som
dyttet de tre andre unna – så mye
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større at jeg antok han var resultat av
første dags og de tre andre av siste
dags inseminasjon. Om han fortsatte
slik, var jeg redd de tre minste ville
sulte i hjel. Vi bestemt oss da for å gi
han til Senja. Hennes reaksjon var
rørende… det var som om hun sa: ”å,
DER er du!” da han kom – da den ene
valpen hennes døde etter fødselen,
hadde hun merket det, for jeg så
etterpå at hun lette i tepper og aviser
som jeg skulle bære ut. Men denne
hannvalpen var for henne tydeligvis
svaret – han ble mottatt med stor
omsorg og glede. Nå hadde vi to flotte
valpekull, ett på tre valper og ett på to
– og alle var glade.
Nå har ukene gått – og valpene vokst.
De siste
ukene, fra de
var omkring 4
uker, har de
fått leke
sammen,
både ute og
inne, og alle
fem tumler
rundt med
mye
spetakkel.
Likevel
tilbringer de
fortsatt mye
tid med sine
mødre adskilt
i to kull.
Valpetiden er
travel og går
fort, og vi
koser oss veldig med de små. Bildene
som følger skulle fortelle litt.
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Værøy høsten 2009
Tekst og foto av Ingvild S. Espelien
lyset
Norsk Lundehund Klubb fikk i år en
liten sum fra Norsk Kulturråd for å
samle inn kildemateriale og formidle
historien om norsk lundehunds
betydning for kystkulturen på Værøy. I
den anledning reiste tre av oss til
Værøy i månedsskiftet oktobernovember for å fotografere lundehund
på Måstad utenfor sommersesongen,
samt å intervjue folk på Værøy som
hadde personlig erfaring fra det å leve
med lundehunden på Måstad. Vi fikk
en flott tur i godt høstvær, med det lave
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som er så langt nord om høsten. Vi var
så heldige å få reise til Måstad med
Herleif Røstgård og hans lundehund,
og fikk tid til å utforske den gamle
bebyggelsen og fotografere.
Vi intervjuet også to eldre fra Værøy
som fortalte om livet med lundehunden
i Måstad. Intervjuene ble tatt opp på
diktafon og vil være viktige når vi
arbeider videre med prosjektet. I løpet
av det kommende året vil vi
forhåpentligvis ha et foredrag som vi

kan holde både for klubbens
medlemmer og i andre sammenheng
hvor vi får anledning til å profilere vår
flotte hunderase.
Vi benyttet også anledningen da vi var
på Værøy til å ta en prat med Dag
Sørlig, Lofotboka forlag, og fikk lovnad
på at han vil hjelpe norsk
lundehundklubb med å lage bok om
rasen.
Fra Måstadturen under årets Værøytreff.
Foto: Stig Moen

De to lundehundene som bor å Værøy i dag, Balto til Herleif Røstgård først.
Ved ilandstigningen i Måstad.
Lundehund-nytt 4/09
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Lundehundspesial i USA
Av Christen Lang
For 3 gang har jeg vært i USA og
dømt Lundehund Spesialutstilling.
Forrige gang jeg var der var i 2004, da
ble utstillingen avholdt i Denver, denne
gangen var den lagt til San Rafael som
ligger en times kjøring fra San
Francisco.Lundehundspesialen var
samme helg som den lokale
kennelklbben der Sir Francis Drake
Kennel Clubs avholdt sin store utstilling
for alle raser.
Spesialen var på fredag og etter
bedømmningen holdt jeg ett seminar
for endel amerikanske dommere som
skulle dømme ved Sir Francis Drake
Kennel Club, der også jeg var invitert til
å dømme både lørdag og søndag.
Det er en lang flytur til San Francisco
og hverken min samboer eller jeg
hadde vært i California før, så vi
bestemte oss for å ta ferie i forbindelse
med utstillingene. San Francisco er en
meget interessant by med en vakker
havn og har den berømte Golden Gate
broen som sitt varemerke.
Utsillingsområdet var en vakker park
som lå ved en liten innsjø. Det var
også en innendørshall i forbindelse
med parken der endel av de mindre
rasene og finalene ble bedømt.
I USA er det ikke praksis med åpen
bedømmelse slik vi har mulighet til i
Norge, men siden spesialen var
uofisiell (ikke i regi av AKC) ble jeg
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bedt om å praktisere åpen
bedømmelse her. Det var en fordel å
kunne kommentere hundene når jeg
hadde amerikanske dommere sittende
ringside. På den måten fikk de
forklaring på hvorfor jeg plasserte
hundene slik jeg gjorde. Det deltok 7
dommere på konferansen og de var
veldig interessert i å lære om rasen. Vi
opplevde i det hele tatt at det var stor
interesse for rasen i USA. Det hadde
nettopp vært en artikkel om lundehund
i ett av de mange hundebladene de har
og en ny artikkel er nok ute når dette
skrives. Jeg traff nemlig en amerikansk
dommer i Finland i april som ble veldig
interessert da jeg fortalte henne om
lundehund. Hun ønsket å skrive om
rasen og like før jeg dro til USA sendte
jeg henne stoff og bilder til en artikkel.
Tror det vil ha stor betydning for
forståelsen av rasen i USA når vi får
oversatt rasekompendiet til engelsk.
Lundehund er en vanskelig rase å
sette seg inn i for dommere som ikke
selv kommer fra rasen. Alt som er galt
hos en vanlig spisshund så som
underbitt, fransk stilte framben, bred
front & veivende frambensbevegelser
og trange bakbensbevegelser er jo rett
og funksjonelt hos en lundehund. Så
derfor er det ikke rart at de blir forvirret
når de ser en lundehund for første
gang i ringen.
Det var fantastisk for oss å oppleve
den store entusiasme de amerikanske

lundehund eierne viste. Mange hadde
reist langt for å delta på utstillingen og
seminaret. Men nettopp på grunn av
de store avstandene i landet var det
ikke fult så mange hunder på denne
utstillingen som sist.

verden som det jeg kan dele min
hunde interesse med.
Det er gledelig at det er så god kontakt
mellom amerikanske og nordiske
oppdrettere. Dette er noe som gagner
rasen som helhet.

BIR hunden var
amerikansk
oppdrettet med
finsk far og var av
meget høy
kvalitet, hun
kunne fint ha
hevdet seg i
Norge. Beste
hann var en
import fra
Finland. Noen av
hannhundene var
noe store og
tunge så
kvaliteten jevnt
over var noe
variabel.
RESULTATER:
Etter utstillingen var Jorunn og jeg
gjester hos Sharon Pederson, hun er
president i Sir Francis Drake Kennel
Club og visepresident i Norwegian
Lundehund Association of America
som arrangerte spesialen.
Sharon er nettopp flyttet til en
charmerende liten vingård som ligger
en times kjøring fra San Rafael. Vi ble
meget godt tatt vare på og det ble
både tid til vinsmaking og en tur til
kysten.
Føler meg veldig priviligert og glad for
alle de flotte opplevelsene jeg får
gjennom denne hobbyen. Det er
hyggelig å møte mennesker rundt om i

Norwegian Lundehund Association of
America, 6th Annual National Specialty,
11.september 2009 San Rafael,
California, USA.
Dommer: Christen Lang.
Best i rasen: Cliffhanger Anneli,
Eier: Susan Taylor.
Best i motsatt kjønn: Eriksro Ivriga
Isak, Eier: Susan & Bill Taylor.
Beste veteran : Candoga C'hanger
Pandora, Eier: Sharon Pederson.
Beste labber: Cliffhanger Budda,
Eier. Sharon Pederson.
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Nytt fra avlsrådet
Forskning og undersøkelser
på lundehund i Norge

sitt arbeid i forrige nummer av
lundehundnytt.

Genbanken
2009 har vært et meget aktivt år for
lundehunden så langt. Genbanken til
norsk lundehund er i ferd med å
oppdateres, i skrivende stund er 10
hannhunder valgt ut, og eierne av
disse vil få spørsmål om de kan tenke
seg å stille opp med sin hund for
rasens framtid. Genbanken består av
frosset sæd som skal kunne brukes
dersom lundehunden kommer i en
avlsmessig krise en gang i framtiden.

DNA undersøkelser: Claudia Melis
studerer lundehundens genetikk
Claudia tok svaber-prøver i munnhulen
på nesten alle lundehundene på
Værøy. Hun ønsker å gå nærmere inn
på lundehundens genetikk. Arbeidet
har hun finansiert selv. Vi venter i
spenning på resultatene og Claudia vil
nok selv rapportere til Lundhundnytt
etter hvert.

DNA undersøkelser: Frode Lingaas
leter etter ”IL-gener”
Vi startet på kort varsel en innsamling
av blodprøver til DNA undersøkelser av
lundehunden på Værøy. Frode Lingaas
leder forskningen. I høst har han lagt ut
et prøveskjema på klubbens
hjemmeside. Skjemaet skal fylles ut og
legges ved prøven som sendes som
anvist på skjemaet. Vi leter nå særlig
etter ”gamle friske hunder,” det vil si
hunder over ca. 8 år, dette er hunder
som aldri har hatt IL. Ellers er Frode
interessert i prøver sammen med
utfylte skjema av så mange hunder
som mulig. Norsk Lundehundklubb
håper kunne søke om midler sammen
med buhundklubben for å få litt støtte
til prøvetaking på DNA prosjektet til
Frode, men den søknaden er ikke
utarbeidet enda, og jeg er redd folk
uansett må finansiere prøvetakingen
selv. Får vi midler må dette gå til
analyser og andre utgifter med
prosjektet. Frode skrev mer utførlig om

Måling av albumin hos klinisk friske
hunder
Styret har bevilget 2000 kr slik at vi i
løpet av høsten kan begynne vi å
samle inn målinger av albumin hos
klinisk friske lundehunder i alle aldre.
Vi vet ganske mye om albuminverdier
hos lundehunder som har IL. Da er
albumin lavt, som regel et godt stykke
under 20 g/l. Vi har fått inn rapporter
om hunder som har hatt albumin helt
nede i 3 g/l ved akutt IL, men det
hender også at hunder bringes til
dyrlege med mistanke om IL og har
albumin innenfor normalområdet for
hund (30-37 g/l), f.eks 30g/l. Da synker
gjerne albumin raskt i løpet av kort tid
og måles ned i under 20 g/l ved neste
undersøkelse.
Vi har derimot lite målinger fra klinisk
friske hunder, naturlig nok. Da går vi jo
ikke til dyrlege, og hundene våre er jo
stort sett friske… Denne gangen
oppfordrer vi folk til å måle albumin på
sine friske hunder. Om dere likevel tar
blodprøve til DNA for å sende til Frode
Lundehund-nytt 4/09
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Lingaas, så kan dere samtidig ta en
blodrøve og måle albumin. Om dere
har en hund som er lett å ta blodprøve
av, kan dere være så snille å ta en
blodprøve i forbindelse med
vaksineringen, gjerne BÅDE DNA og
albumin? Resultatene av denne
prøven skal sendes til avlsrådet ved
Ingvild Espelien. Vi behøver
registreringsnummer på hunden og
navn/epost og telefonnummer på eier,
samt opplysninger om hundens
helsetilstand – er hunden klinisk frisk?

Klinisk frisk = ”frisk slik som
du og din dyrlege ser hunden”
Vi ønsker altså i denne undersøkelsen
å måle albumin på klinisk friske hunder
først og fremst, det vil si hunder som er
friske ved prøvetaking. Dette gjelder
altså BÅDE de hundene som er gamle
og aldri har hatt IL, men det gjelder
også hunder som HAR hatt IL før, men
er friske nå. Mens Frode Lingaas leter
etter hunder som er ”genetisk friske”
eller i hvert fall har færre ”IL – gener”
enn gjennomsnittet for rasen, leter vi i
vårt albumin - prosjekt etter hunder
som er friske, fordi vi vil vite hva
albumin er hos friske lundehunder.
Kanskje har lundehundene i snitt
lavere albuminverdier enn andre
hunder, også når de er klinisk friske?
Bør vi i så fall forsøke å gjøre noe med
dette i vår avl for å øke normal albumin
på rasen, eller kan vi forandre på
foringen og få høyere albumin på den
måten? Alt dette handler om å forsøke
å minske forekomsten av IL i rasen, da
alle som har hatt en hund med IL vet at
dette er en plagsom sykdom.
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IL
Vi har fått høre at mange lundehunder
har fått IL i år. Jeg har vært på telefon
med en del av lundehundeierne med
syke hunder. Det var en del som fikk IL
i vinter, muligens i forbindelse med at
det gikk mageinfeksjoner og
kennelhoste, slik fikk vi selv IL på flere
hunder i forbindelse med kennelhoste
etter en utstilling. I sommer gikk det
infeksjoner etter treffet på Værøy. Her
var mange hunder samlet fra ulike
land, og smittet antagelig hverandre.
Halsbetennelse var det vanligste. Jeg
tror det dreide seg om en
stafylokokkinfeksjon, og med forbehold
om at jeg ikke er så god på bakterier,
denne infeksjonen har muligens slått
seg på magen også og gitt en lei,
tilbakevendende diaré hos flere, samt,
muligens, forårsaket fødselsinfeksjon
hos våre egne hunder og kostet to av
Senjas valper livet.
Lite kunnskap om IL hos
veterinærene i Norge?
Dessverre er ikke kunnskapen om IL
så god hos alle veterinærer, dette til
tross for at veterinærhøgskolen
underviser i IL for sine studenter.
Enkelte veterinærer tror det er IL
uansett hvilke symptom en lundehund
kommer med. IL gir f.eks ikke hoste,
det er viktig å huske at lundehunder er
en HUND og kan få alle
hundesykdommer. Jeg har også fått
kjennskap til veterinærer som har
forsøkt å tappe væske ut av buken på
hunder uten at de har hatt uttalte
symptom på væske i buken. Ikke alle
hunder med IL får væske i buken, og
væske i buken skal KUN tappes
dersom hunden er påkjent på grunn av
dette. Å forsøke å tappe ut væske i

buken fra en hund som ikke har det
problemet, kan være en stor belastning
for hunden, og meget smertefullt.
Ettersom vi har mistanke om at stress
kan utløse og forverre IL, er det viktig
ikke å utsette hunden for unødige
stressbelastninger av denne art.

mageinfeksjonen. Han var ganske
slapp, men ble bra raskt og vi har satt
ham på diett. Dette er hans tredje
tilbakefall og vi tror han blir på diett ut
livet nå, og tas ut av avl. Så lenge han
går på diett, er han jo ikke klinisk frisk.

Isak Sellanrå av Vinterskogen og Cezkals Ninja.
Foto: Iselin Evensen

Dessverre ser det ut til at mange av
hundene som fikk halsbetennelsen,
også fikk IL senere. Hos oss fikk Leika
halsbetennelsen, mens diareen gikk et
par runder på de andre (mørk, bløt
avføring, helt rennende et par dager og
siden perioder med løs mage i ei uke
eller to). Leika ble frisk uten medisin,
de andre ble også friske. Senja og
hennes ene valp fikk antibiotika (de to
andre var en dødfødt og en døde etter
tre timer). Frikk hadde IL i vinter, og
fikk tilbakefall av IL i forbindelse med

Noen har snakket om kennelhoste og
giardia også etter Værøy. Jeg har ikke
sett noe til det, og tror vel kanskje at
kennelhosten vel så gjerne kan være
halsbetennelse, men de fleste blir jo
friske uten behandling av slikt. Giardia
- infeksjoner har jeg ikke fått konkret
svar på, men ettersom Flagyl er beste
behandling mot giardia, og denne
medisinen er relativt mild mot tarmens
slimhinner, har det vel ikke vært noen
katastrofe om hunder behandles uten
at diagnosen her er helt rett.
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Vi har hatt to treff de senere år med
påfølgende infeksjonsspredning og
utbrudd av IL som etter - sykdom. Ja,
jeg våger å påstå at vi etter dette har
et visst belegg for å si at IL har
forekommet som en etter -sykdom
etter en infeksjon. Enten vi liker det
eller ei, må vi nok forholde oss til dette
når vi planlegger neste treff. Kanskje
bør vi ta flere forholdsregler i forhold til
smitte. Før Værøy i sommer ga vi noen
råd for å redusere smittepresset, men
vi burde kanskje gjøre mer omkring før
neste treff.
Innavlsgrad
Vi har fått spørsmål om hvor høy
innavlsgraden kan være på planlagte
paringer/kombinasjoner. Det er ikke
noen absolutt grense, vi vil gjerne ha
den så lav som mulig. En
tommelfingerregel tidligere var at
samme navn ikke skulle gå igjen på
stamtavlen som valpene får fra NKK. I
dag sier vi at samme navn ikke bør gå
igjen på FORELDRENES stamtavler. I
praksis har jeg anbefalt folk å lete etter
en annen hanne om innavlsgraden
nærmer seg 4, og over 4 bør den ikke
være. Oftest leter vi fram en annen
hanne om innavlgraden er over 3,5.
Det er mange hensyn å ta, så vi er ikke
altfor kategoriske. Noen ganger er det
bedre å få et kull med litt høy
innavlsgrad (opp mot 4), enn å ikke få
et kull i det hele tatt. De fleste er i dag
veldig flinke og finner fram til
kombinasjoner der innavlsgraden er
mellom 1 og 2, og for mange kull er
den ned på 0-1. Vi snakker her om
innavlsgraden beregnet for 5 og 6
generasjoner. Dette er en stor
forbedring i forhold til tidligere år. På
90-tallet har mange hunder en
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innavlsgrad på 6-10 %. Innavlsgraden
finner du på dogweb (nkk.no) om du
lager fiktiv stamtavle og velger
innavlsgrad som stamtavle markering.
Se på innavlsgraden over 5 og 6
generasjoner, om du tar med flere
generasjoner, er det normalt at
innavlsgraden øker for vår rase. Vær
oppmerksom på at dogweb kan gjøre
feil ved beregningen, særlig ved bruk
av utenlandske hunder. Se derfor etter
selv hvordan navnene er fordelt på
stamtavlene også.
Å gjenta samme kombinasjon
Vi anbefaler normalt at man forsøker å
finne en ny hanne til sin tispe for hvert
valpekull. Mens klubben tidligere
gjerne anbefalte oppdretteren å
anskaffe egen hannhund og bruke den
på sin tispe, anbefaler vi i dag at folk
låner bort hannhund til hverandre for å
få mest mulig genetisk variasjon på
valekullene. Likevel vet vi at noen
ganger blir det bare en valp i et kull,
det kan være andre årsaker til at man
velger å gjenta en kombinasjon. Dette
er avgjørelser som oppdretter må ta.
Hannhundkvoten
Er i dag på 18 valper. Det er mulig å
søke avlsrådet om dispensasjon
dersom du har eksportert en del valper
ut av Norge og Sverige. Valper som er
solgt til landene lenger sør vil sjelden
være aktuelle som avlsdyr i Norge.
Ingvild S Espelien

Freestyle
Tekst og foto av Malin Sjöström
Den senaste hundsporten (som blivit
officiell) i Sverige är freestyle! Freestyle
kan beskrivas som dans med hund
eller avancerat lydnadsprogram till
musik där kontakt mellan hund och
förare, samarbete och glädje är det
som bedöms. Domarna bedömmer
även musikval, kostym (ej på hunden),
takt till musiken, programmets
uppbyggnad samt hundens korrekthet i
rörelserna.

meter).
Klass 2: Krävs uppflyttningspoäng från
klass 1. Programmet ska vara mellan 2
½ - 5 minuter långt och obligatoriska
rörelser är; distansarbete (hunden ska
utföra minst en valfri rörelse minst 4
meter ifrån föraren).
Klass 3: Krävs uppflyttningspoäng från
klass 2. Programmets längd ska vara 2
½ - 5 minuter långt och i denna klass
finns det inga obligatoriska rörelser.
6+: Här kan man vara flera förare och
hundar, bara det är mer än 6
tassar/fötter på planen! Programmet
ska vara mellan 1 – 5 minuter långt
och inga obligatoriska rörelser finns.
Vilka rörelser finns?
Det finns en mängd olika rörelser att
välja mellan och vill man hitta på egna
så är det fritt fram för det. Tänkte
nämna de vanligaste.

Freestyle är en sport som passar alla,
gammal som ung, stor som liten.
Eftersom man sätter ihop sitt program
och väljer låt helt själv så kan man
anpassa det helt efter sig själv och sin
hund. Har man en långsam hund kan
man ta en långsam låt och tvärt om.
Det finns 3 olika klasser att tävla i
individuellt i och så finns det 6+, här
följer en kort beskrivning av dem:
Klass 1: Nybörjarklass. Programmet
ska vara mellan 1 - 3 minuter långt och
obligatoriska rörelser är; slalom (minst
4 slalomingångar), snurr/spinn (minst 1
varv) och positionsarbete (minst 5

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slalom - Slalomgång framåt
mellan förarens ben
Zack - Backande slalom
Snurr - Snurrar åt höger
Spinn - Snurrar åt vänster
Runt - Hunden cirkulerar runt
föraren
Om - Hunden cirkulerar
baklänges runt föraren
Stegra - Hunden står på 2 ben
Bakåt - Hunden backar ifrån
föraren
Vänd om - Hunden backar in
mellan förarens ben
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Sen finns det olika positioner man kan
ha med, i klass 1 är ju minst ett
positionsarbete obligatoriskt!
• Fot - Hunden följer med sin
förare på vänster sida
• Work - Hunden följer med sin
förare på höger sida
• Front - Hunden står framför sin
förare och har huvudet riktat
mot den
• Mellan - Hunden är mellan
förarens ben när de
tillsammans går framåt, bakåt
eller åt sidorna
• Turn - Hunden har sin bakdel
mot förarens framsida och
tillsammans rör de sig åt
vänster, höger, framåt eller
bakåt
Jag har tränat freestyle med Magic
ändå sedan han var liten och han kan
nu en hel del rörelser. Ni som såg
våran uppvisning i Morokulien 2007 vet
det, även om han fuskar lite ibland. ;)
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Det är aldrig försent att börja träna
freestyle och man behöver ju faktiskt
inte tävla om man inte vill det. Jag
fårofta beröm för min fina kontakt med
Magic och jag har freestylen att tacka
för det eftersom freestyleträning
bygger upp kontakten mellan hund och
förare jättemycket! De allra flesta
hundar tycker om att lära sig saker och
få använda huvudet ordentligt.
Tyvärr har inte jag och Magic kunnat
tävla så mycket eftersom han lider av
prestationsångest och/eller
scenskräck, men nu, efter nästan 2 års
kämpande har vi kommit så långt att vi
kan tävla officiellt och har nu fått
uppflyttningspoäng till klass 2 => 3
gånger!!!
Jag tycker att freestyle är den absolut
roligaste hundsport som finns!
Eftersom du får prata med hunden
under hela programmet så kan du

också berömma din hund så mycket du
vill – utan att få neddrag för det. Till
skillnad från den vanliga lydnanden där
du bara får säga varje kommando en
gång.
Vill du veta mer om freestyle eller har
frågor till mig så tveka inte att höra av
dig!
/Mvh Malin Sjöström & Eriksro Chic
Magic
Lundehund_karlstad@hotmail.com,
http://www.mystars.webb.se

rundt, rygge og stå på to. Så
koreograferes øvelsene sammen til
musikk, slik at øvelsene "flyter" i
hverandre til en dans eller et show!
Samarbeid, kreativitet, energi, stil og
glede til tolkning av musikk! (kilde:
Norsk Freestyleforening,
www.freestylenorge.com)
Informasjon om freestyle i Norge finnes
på Norsk Freestyleforenings
hjemmeside www.freestylenorge.com
Merete Andersen har skrevet boka
”Freestyle – å danse med hunder” som
kan kjøpes på www.canis.no
Vil du se imponerende filmsnutter på
nettet så finner du mange ved å søke
på K9 freestyle på www.youtube.com

Redaksjonen informerer:
Freestyle – kreativ lydighet!
Freestyle er kreativ lydighet og triks til
musikk. Du lager ditt eget program,
med forskjellige øvelser som f.eks.
slalom mellom beina, sitte bamse, rulle
Lundehund-nytt 4/09
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Nytt fra Trøndelag
Hei alle sammen!
Tiden flyr og plutselig er november her
med regn og høstmørke. I Avdeling
Trøndelag kan vi se tilbake på et aktivt
halvår der siste treff fant sted hjemme
hos Ruth og Wilhelm Strid på Meråker,
søndag 20. september. Tross
regntunge skyer deltok i alt 10
tobeinte, 15 lundehunder og 1 samojed
denne dagen. Ruth og Wilhelm bor
langt inne i skogen ovenfor Meråker
sentrum og dette innbød selvfølgelig til
en liten tur ut i naturen der alle kunne
boltre seg fritt (med sauene på
betryggende avstand..). Etterpå fikset
Wilhelm bål og grillpølser til
kaffekosen. Selvsagt ble det også
denne gangen godt om medbrakte
kaffebrød. Og sannelig, mens vi satt
der oppe i skogen tittet solen fram!
Bedre kunne det vel ikke bli? Vi
TAKKER Wilhelm og Ruth og håper å
få mulighet til å gjenta suksessen ved
et passelig høve.

Det neste og siste arrangementet i
avdelingen i år blir det tradisjonelle
julemøtet som vil finne sted på
Grendahuset på Øysanden den 6.
desember. Vi starter kl 11.30 med
tilbud om å gå en tur for de som
ønsker det. Om det er noen som
foretrekker å stå over turen, så blir
Grendehuset blir åpent med mulighet
for kaffe og gløgg. Selve julelunsjen
serveres fra kl 13.00. Nissen vil gjerne
vite hvor mange snille barn som
kommer og ber dere derfor tipse Solvor
(41263684) om det…
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å
takke alle sammen for et godt
samarbeid i året som har gått og ønske
dere alle en riktig god jul og et godt
nytt år!
Hanna Gautun
For styret i NLK, Avd. Trøndelag.

Greta Garbo fra USA. Foto: Nicole Veesenmayer
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Nytt fra Nordland
Sett allerede nå av pinsehelga 2010 til lundehundtreff! Avdeling Nordland
arrangerer treff i Stokkvågen 21.-24.mai 2010. Det blir dagstur ut til Lovund og
besøk opp til ura.
Vi håper du blir med. Nærmere program og praktiske opplysninger kommer etter
hvert. For påmelding se informasjon under Avdeling Nordland.
Vi ønsker dere alle god jul og godt nyttår!
Tina Karstensen Fransson
For styret, NLK, Avd. Nordland

Troya (Løvheims Lodyn).

Foto: Magnus Enger
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Hvor dro de hen…
I første halvår 2009 ble det født 12 kull med lundehundvalper i Norge, til sammen
27 valper, åtte hanner og 19 tisper. Dette gir en gjennomsnitt på 2, 25 valper pr
kull. I tillegg til de som er født i Norge, er det importert fire valper, mens tre av de
norskfødte har blitt eksportert.
14.01.2009 ble det født to valper hos Ingvild S.Espelien, 7039 Trondheim
Far Frodo Av Vinterskogen 16222/06 Dette er hans 3.kull, og han er nå far til ni
valper
Mor Senja Av Vinterskogen 16221/06 Hun er nå mor til to valper
NO34818/09 H Harley Av Vinterskogen 7058 Jakobsli
NO34819/09 T Laika Av Vinterskogen 7228 Kvål
Den 26.01.2009 ble det født en valp hos Maren S.Espelien, 7039 Trondheim
Far Mikkel Rev Av Vinterskogen 06960/00 Dette er hans 4.kull, og han er nå far til
12 valper
Mor Ylva-Tyrasdatter 17563/06 Dette er hennes 2.kull, og hun er nå mor til to
valper
NO34820/09 T Edda Mikkelsdatter 7039 Trondheim
Den 10.02.2009 ble det født to valper hos Gunn Tove Ormset, 6690 Aure
Far Heike Av Vinterskogen 16220/06 Dette er hans 1.kull, og han er nå far til to
valper
Mor Lundekloens Vinga 04746/04 Dette er hennes 1.kull, og hun er nå mor til to
valper
NO34888/09 T Vingheias Saga 6690 Aure
NO34889/09 T Vingheias Silje FIN-22150 Jomala
Den 12.02.2009 ble det født to valper hos May Elisabeth L.Selbekk, 7320
Fannrem
Far Frodo Av Vinterskogen 16222/06 Dette er hans 4.kull, og han er nå far til 11
valper
Mor Leinstadhågens Mille Lernæs 02692/07 Dette er hennes første kull, og hun er
nå mor til to valper
NO35689/09 T Lundefoxen’s Alfa Alma 7320 Fannrem
NO35690/09 T Lundefoxen’s Ariel 7320 Fannrem
Den 23.02.2009 ble det født to valper hos Gerd Haugen, 3475 Sætre
Far Lyrypa’s Prins Jonatan 15420/07 Detter er hans 1.kull, og han er nå far til to
valper
Mor Løvheims Audhumbla 18075/00 Dette er hennes 5.kull, og hun er nå mor til
16 valper
NO36801/09 H Løvheims Magne 6040 Vigra
NO36802/09 T Løvheims Mardoll CZ-14200 Praha 4
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Den 24.03.2009 ble det født fire valper hos Torild Olsen, 4339 Ålgård
Far Soumalainen’s Burre 07863/05. Dette er hans 3.kull, og han er nå far til 11
valper
Mor Trodli-skogens Tuna 21715/04 . Dette er hennes 2.kull, og hun er nå mor til
fem valper
NO37898/09 H Trodli-skogen’s Timo Tunasønn 4339 Ålgård
NO37899/09 H Trodli-skogen’s Try Tunasønn 1621 Gressvik
NO37900/09 T Trodli-skogen’s Thira Tunadatter 4330 Ålgård
NO37901/09 T Trodli-skogen’s Tova Sagatunadatter 3217 Sandefjord
Den 26.03.2009 ble det født fire valper hos Britt Mari Olsen/Arne Solvang,
8615 Skonseng
Far Skreppeng’s Ravn 02227/04. Dette er hans 3.kull, og han er nå far til åtte
valper
Mor Obrima’s Urd 06206/06. Dette er hennes 2.kull, og hun er nå mor til syv
valper.
NO40675/09 H Obrima’s Yme 8315 Laukvik
NO40676/09 H Obrima’s Yngve 9406 Harstad
NO40677/09 T Obrima’s Yngvild Ønskes ikke publisert
NO40678/09 T Obrima’s Yrsa-vesla 8360 Bøstad
Den 15.05.2009 ble det født tre valper hos Unni og Iren Storli, 7391 Rennebu
Far Asterix Av Åsen 22841/99. Dette er hans 6.kull, og han er nå far til 17 valper
Mor Eriksro Magiska Moxy FIN47118/04. Dette er hennes 2.kull, og hun er nå
mor til syv valper
NO45800/09 T Lyrypa’s Edvina 1764 Halden
NO45801/09 T Lyrypa’s Elvira 7374 Røros
NO45802/09 T Lyrypa’s Emma 8400 Sortland
Den 26.05.2009 ble det født tre valper hos Inger Marie Storli, 7732 Steinkjer
Far Ålvisheim’s Koll Garmsson Herse 24216/05. Dette er hans 1.kull, og han er nå
far til tre valper
Mor Lyrypa’s Jette 12442/02. Dette er hennes 4.kull, og hun er nå far til 10 valper
NO47277/09 H Lyrypa’s Veslefrikk 6687 Valsøyfjord
NO47278/09 H Lyrypa’s Varg 8430 Myre
NO47279/09 T Lyrypa’s Veli DK-4660 Store Heddinge
Den 22.06.2009 ble det født en valp hos Beate-Annette Løvlid, 9050
Storsteinnes
Far Lundetuvans Odin Trollsnype S14671/2007. Dette er hans 3.kull, og han er nå
far til fem valper
Mor Edda Av Vinterskogen 01162/07. Dette er hennes 2.kull, og hun er nå mor til
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fire valper
NO46319/09 T Mopsegårdens Gurine 9022 Krokelvdalen
Den 23.06.2009 ble det født to valper hos Frida Tove Meland, 7510 Skatval
Far Herkules 07159/99. Dette er hans 8.kull, og han er nå far til 22 valper
Mor Vilja Av Vinterskogen 07659/05. Dette er hennes 1.kull, og hun er nå mor til to
valper.
NO54974/09 T Vinni 8610 Mo I Rana
NO54975/09 T Toya 8056 Saltstraumen
Den 30.06.2009 ble det født en valp hos Dagrunn Mæhlen, 7316 Lensvik
Far Lundetuvans Odin Trollsnype S14671/2007. Dette er hans 4.kull, og han er nå
far til seks valper
Mor Frontpage Arna Atladottir S62873/2007. Dette er hennes 1.kull, og hun er nå
mor til en valp.
NO50834/09 T Beyla Arnadottir Av Vollakloa 7316 Lensvik
Runde, 10.november 2009. Olav Runde
Fra
Lundehundspesialen i
San
Fransisco.
Foto:
Jorunn
Danielsen

Presentasjon av Olav Runde som sitter i klubbens
nåværende styre:
Olav Runde, født 1.8.44. Utdannet ved Universitetet i Bergen, med zoologi som
hovedfag og kjemi som bifag. Etter et par år som lærer, og noen år som arbeider
på fiskebruk, endte jeg opp som avdelingsleder ved Zoologisk avdeling ved
Stavanger Museum. Etter 32 år i Stavanger, returnerte jeg til Runde i mai 2009,
Jeg har hatt kun to lundehunder, den første (Vår Heradatter) måtte jeg avlive for to
år siden på grunn av IL, og den jeg har nå, Raija, er datter av Vår. I tillegg har min
samboer en kleinspitz, en mittelspitz, og syv papilloner.
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Værøytreffet 2009 på DVD
Tekst og foto av Jan H. Opsanger
I løpet av november måned vil filmen
som Arve Helling tok opp under treffet
være ferdig. Deltakerne på treffet vil bli
tilskrevet med tilbud om å få kjøpe
filmen, lengden på filmen vil bli ca 20
min.
Arve Helling som har fulgt både

Året etter i 1960 reiste han tilbake til
Værøy og laget filmen Tolfangst i
Måstadfjella. Han har også laget
dokumentarfilmer for undervisning.
Største bragden mener han selv er da
han filmet stormsvalene på Røst.

Arve Helling på Håen. Måhornet sees bak til venstre.

hunden og klubben gjennom mange år
er 73 år og utdannet biolog. Han kom
første gang til Værøy i 1959 da han var
i militæret i Bodø. Det var i grunn en
feiltakelse at han havnet der. Det var til
Røst han skulle, men skøyta som han
fekk bli med gjekk til Værøy, hvor han
kom til Måstad Monrad og hundene.

Sammen med Roar Torsteinsen har
han satt sammen filmene som er på
DVDen Lundehund og Lundefangst
Historik som er til salgs i Lundebua.
Denne består av :
•

1 Tolfangst i Måstadfjella som
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•

•

Arve Helling tok opp i 1960
2 Lundehund og Lundefangst
fra 1974 NRK. I samarbeid
med Norsk Lundehund Klubb.
3 Lundefangst i Måstad i fra
1953 , som er en liten snutt fra
Nord i Værene som den kjente
zoologen og filmmannen Per
Høst har produsert. Per Høst
er og kjent for filmer som
Same Jakki 1957 og Mer enn
midnattssol i1959.

Seinere så vil nok filmen komme med i
sortimentet til Lundebua.
Torild og Jan H. I LUNDEBUA vil ønske
dere alle en God Jul og et Godt Nyttår.
Mvh. Jan H.

Arve Helling i aksjon med å filme deltagerne under årets Værøytreff. Foto : Magnus Enger

Filmen fra treffet 2009 er et tilbud til
deltakerne på treffet, men også andre
kan nok få kjøpe filmen ved å
henvende seg til Arve Helling på tlf.
90012821.
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Husk å handle fra klubbens butikk:
http://lundehund.no/lundebua
Eller ring:
Jan H. Opsanger : 99574139
Torild Olsen : 95495226

Prosjekt med frossen sæd for lundehund
Av Turid Helfjord
Først: Gratulerer Ranja og oppdretter
med det flotte kullet på 4 valper etter
inseminering med frossen sæd fra
Frodo.

(anbefalt grense da var 12 valper pr
hann)
Et minimum av eksteriør kvalitet,
minst 2AK(?)

I forrige Lundehund Nytt ble det første
prosjektet med å tappe sæd fra hanner
og lagre det i frossen form for framtida
så vidt nevnt. Jeg var den gangen med
i styret i klubben og fikk nå lyst til å
fortelle litt om hvordan vi tenkte og
plukket ut hanner og gjennomførte det
som faktisk ble gjort.

Innavlsprosenten ble nødvendigvis
langt høyere enn den vi ser på som
ønskelig i dag fordi det var det som var
gjennomsnittet i populasjonen. Den
lave prosenten vi kan glede oss over i
dag er takket være det arbeidet som
ble lagt ned for 20 år siden og tidligere
da NLK gjennom sitt nære samarbeid
med forskere på Veterinærhøgskolen
la opp strategien for å minske innavlen
i rasen. Det var da anbefalt grense for
antall valper pr hann ble utregna og
fastsatt for første gang og det ble også
stadfesta at det er ønskelig at alle
hannene blir brukt i avl samt
betydningen av å bruke unge hanner.
Det var og er en selvfølge at alle
tispene bør ha minst et kull. At
oppdrettere og hannhundeiere lojalt
har fulgt anbefalingen i ettertid er
fantastisk og vitner om at folk virkelig
vil rasens beste.

Det hele kom i gang som et samarbeid
mellom klubbene for de
utrydningstruede norske hunderasene,
Landbruksmuseet og NKK.
Hundeklubbene skulle plukke ut
hanner og ordne med det praktiske,
NKK skulle stå for selve tappingen og
Landbruksmuseet skulle ha ansvaret
for lagringen. De tre
samarbeidspartene skulle dekke
kostnadene for sitt ansvarsområde.
Det skulle i utgangspunktet tappes
sæd fra 10 hanner av hver rase.
Styret og avlsrådet i
Lundehundklubben valgte følgende
kriterier for å plukke ut aktuelle hanner
(det er mulig jeg husker feil når den
gjelder enkelte detaljer):
Ingen av hannene skulle ha felles
besteforeldre
Bare friske hanner kunne velges
Ikke eldre enn 7 (8?) år
Ikke ha for mange valper fra før

Dersom det er slik at sæden mister
kvaliteten etter ca 15 år, kan det vel se
ut som om vi bør tappe nye hanner
hvert 10. – 15. år. Og justere kriteriene
alt etter hva som er aktuelt hver gang.
Jeg ser frem til fortsatt positiv utvikling i
rasen når det gjelder innavl, og dermed
fremgang både når det gjelder fysisk
og mental sunnhet.
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English corner nr 4 2009
Page 6: News from the board
The board reminds us of the “Dog of
the year” competition. Registration for
competitors is on the web page.
Page 9-12: Lillelunden - the
children’s and youth’s pages
Vilde Sirann has written to us about
how it is to own a puffin dog. She and
Maria Hansen has also drawn beautiful
drawings.
Page 15: Puppies born since the last
edition
Page 16-17: What does a puppy
intermediary do? : Liv Skjervik
explains about her tasks in the club.
Page 20-21: Dog photography on
Hankø : As part of trying to bring more
publicity to the breed, the Norwegian
Kennel Club has hired a professional
photographer, Vibeke Brath, to take
pictures of puffin dogs.
Page 22-24: Endangered photo
models
Page 27-30: The story of Senja’s and
Ranja’s puppies, autumn 2009
Ingvild Svorkmo Espelien writes about
hers and Rita Daverdin’s experiment
concerning insemination of puffin dogs
with frozen sperm.
Page 32-33: Værøy, autumn 2009
Three persons from the club travelled
to Værøy this autumn to take pictures
of puffin dogs and talk to previous
Måstad residents.
Page 34-35: Puffin dog special show
in the USA : Christen Lang writes
about when he travelled to San Rafael,
USA, to judge on the puffin special
show.
Page 37-40: News from the breeding
council : Ingvild Svorkmo Espelien
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informs about various activities around
the puffin dog. Frode Lingaas
continues his research concerning IL,
Claudia Melis studies the puffin dogs’
genetics, etc.
Page 41-43: Freestyle : Malin
Sjöström from Sweden tells us about
freestyle with dogs, which is the
newest official dog sport in Sweden.
Page 44: News from Trøndelag
The club in Trøndelag had a gathering
at Ruth and Wilhelm Strid’s in
September. They will also have a
Christmas meeting on the 6th of
December.
Page 47: News from Nordland
The club in Norland informs that they
will be having a gathering in
Stokkvågen from the 21.-24. of may
2010.
Page 52-54: Where did the puppies
go?
Page 54: Presentation of Olav Runde
Olav Runde is in the club’s present
board.
Page 55-56: The Værøy gathering
2009 on DVD : Arve Helling recorded
the gathering on Værøy this summer
on film, and the participants will get the
offer to buy it on DVD.
Page 57: Project with frozen sperm
from puffin dogs : Turid Helfjord tells
about the first attempt to get sperm
from puffin dogs and freeze it for later
use.
Page 59: Lundehundnytt is looking
for new members for the editorial
committee
Elin Strand resigns from the editorial
committee. New members are needed
before nr. 2, 2010.

Lundehund-nytt
søker nye krefter i
redaksjonskomiteen
Dagens leder av redaksjonskomiteen,
Elin Strand, planlegger å tre av fra
redaksjonsarbeidet etter at
Lundehund-nytt nr 1 2010 er avsluttet.
Vi trenger altså nye krefter til å ta over
fra og med nr 2 2010 (deadline vil
være i begynnelsen av juni).
Vi trenger en som er villig til å arbeide
som ansvarlig redaktør og vi trenger i
tillegg annonseselgere!
Som vanlig er det en stående
invitasjon til alle om å skrive artikler
eller intervjue noen du synes burde få
en omtale i bladet
Har du lyst å engasjere deg i denne
type klubbarbeid? Det er interessant
og givende å se at et medlemsblad tar
form

Harald Elvik med Snorre på utstilling i
Bodø, ca 1974. Snorre kom fra Elonora
Christie. Foto: familien Elvik

Er det noe du har lyst å spørre om i
denne anledning så IKKE nøl med å ta
kontakt!! Jeg slår gjerne av en prat
eller korresponderer med deg på epost.
Dagens redaktør og leder av
redaksjonskomiteen kan nås på mobil:
91618488 eller e-post:
elin.strand@enger.priv.no
eventuelt hele redaksjonen på:
redaksjon@lundhund.no

Fra spesialen i USA, Sharon og
Christen.
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Husk å sende inn bilder til
CERT/CACIB-galleriet for 2009!
Bilder sendes til redaksjon@lundehund.no.
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Det er fortsatt mulig å bestille kalender for 2010!
Pris kr 150,- + porto
Bestilles pr e-post til kalender@lundehund.no

Husk å ta masse bilder til kalender for 2011
Har du lyst til å lage kalendere for 2011?
Nosk Lundehund Klubb er på jakt etter noen som vil påta seg denne oppgaven.
Ta kontakt med styreleder Anita Aunli, se kontaktinformasjon på side 3.
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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 Marthinussen: Tlf. 480 05 656, e-post: beritfm@online.no
Avdeling Rogaland
Styreleder: Helge Hatleskog. Tlf 51 65 64 77, mobil 91 36 28 41,
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.
Palunas
Froste
Sarason og
Cloy du
Royaume de
Sybir.
Foto Valerie
Naud
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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: Merete 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: hege.hellesvik@getmail.no
Antall medlemmer i Norsk Lundehundklubb: 362 (pr 15/11-09)

Ciko (Skreppengs Yaris) Foto: Hans
Petter Lyshaug
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