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Forsidebilde: Maahornets Storm.  

Foto: Ingerid Margrete Rodskier Klaveness / www.klikkeragility.blogspot.com 
 

 
 

  

NLKs stand på Dogs4all  – se s 16  
Foto:  Merete Evenseth 
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Lundehund-nytt 

Redaksjonskomité 
Lundehund-nytt med felles e-post redaksjon@lundehund.no 
Elin Strand (leder), Gunn Tove Ormset, Maien Munthe-Kaas og Anneli Rosenberg 

Postadresse til redaksjonskomitéen: 
Redaksjonskomitéen for Lundehund-nytt v/Gunn Tove Ormset,  
Torpbakken, 6690 Aure. Tlf. +47 915 50 998 

Forfatterne er ansvarlige for innholdet i egne artikler.  
Trykk: Grenland Reklame AS. 
 ISSN 1891-1919 (trykt utg.) ISSN 1891-1927 (online) 

http://www.lundehund.no/lundehundnytt 

Annonsepriser for medlemmer 
Helside fargeannonse kr 500,- Helside sort/hvittannonse    kr 150,- 
Halvside fargeannonse kr 250,- Halvside sort/hvittannonse  kr  75,- 

Annonsepriser for eksterne annonsører 
Helside fargeannonse kr 1000,- Helside sort/hvittannonse    kr 500,- 
Halvside fargeannonse kr   500,- Halvside sort/hvittannonse  kr 250,- 

Frist for innsending av stoff til neste Lundehund-nytt: 1. mai 2010 

Norsk Lundehund Klubb 

Klubbens adresse 
Norsk Lundehund Klubb v/leder Merete Evenseth, Toras vei 41, 9022 
Krokelvdalen  
Klubbens regnskapsadresse 
Norsk Lundehund Klubb v/kasserer Kristin Killi, Skrabben 1 B, 0682 Oslo 
KTO 7877 06 94409 IBAN O91 7877 0694 409 BIC/SWIFT DNBANOKKXXX 

Styret I Norsk Lundehund Klubb 2010 
Felles e-post styret@lundehund.no 
Leder: Merete Evenseth, Toras v. 41, 9022 Krokelvdalen.  
Tlf. 91 64 42 69 – E-post: leder@lundehund.no 
Nestleder: Jan H. Opsanger, Omvikedalsveien 51, 5464 Dimmelsvik. 
 Tlf. 53 48 17 29 / 99 57 41 39 
Sekretær: Olav Runde, Runde, 6096 Runde. Tlf. 47 84 35 99 
Kasserer: Kristin Killi, Skrabben 1 B, 0682 Oslo. Tlf. 40 22 37 76 
Styremedlem: Maren Espelien, Tangen, 7039 Trondheim. Tlf. 95 20 85 93 
1. varamedlem: Elin Strand, Svarthammarvn. 63, 8015 Bodø. Tlf. 91 61 84 88 
2. varamedlem:  
Seniorkonsulent: Sofie Schønheyder, Gullbergs v. 28, 0375 Oslo. Tlf. 22 52 15 63 
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Fra klubbens leder 

Endelig skinn sola i vinduskarmen her nord. 
Da e det så fint å være menneske og dyr her æ bor. 

Mørketia har vært både svart og dryg - 
Ja, du trur sikkert æ sett her og lyg 
Selv hundan har nesten gått i dvale 

Dæm ligg no så søtt med næsen punder sin hale. 
Men no e det straks vår, og vi jubler og voffer. 

For snart henter vi bobilen, slik at vi igjen på veien kan loffe. 

 

 

Godt nytt lundehund år alle 
sammen. Tenk nå er vi 2010, og det 
er bare to år til jubileumsåret til 
klubben. 1962 var et begivenhetsrikt 
år. Norsk Lundehund Klubb ble 
stiftet, og jeg ble født. 
Nå er det altså slik at jeg skal få 
være med å bidra i denne klubben, 
som leder, frem til årsmøte i 
Stavanger den 9.juli i år. Dessverre 
måtte Anita Aunli trekke seg pga 
helsen, og vi i styret takker henne for 
all den tid hun har brukt og arbeid 
hun har nedlagt for klubben vår. 

Jeg håper og tror at jeg kan bidra 
med noe positivt til denne klubben. I 

alle fall brenner jeg 110 % for 
lundehunden, og bruker en hver 
anledning til å reklamere for rasen. 
De som kjenner meg vil nok si at jeg 
er et arbeidsjern, er lydhør, 
engasjert og handlekraftig. 
Egenskaper, som jeg håper kan 
komme til nytte. Etter hvert har jeg 
fått litt kontakt med både ”gamle” og 
nye medlemmer, og ser at vi har 
veldig mye å lære av hverandre og 
at vi har bruk for hverandre – ung, 
som gammel. Nytt medlem – som 
erfarent medlem.  Spesielt artig er 
det når erfarne oppdrettere deler sin 
visdom og lærdom med oss andre 

Gurine studerer utsikten 
Foto:  Merete Evenseth 
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uerfarne. Det hadde vært veldig 
moro å få høre fra klubbens første 
historie. Herved utfordrer jeg de av 
dere som måtte føle seg kallet. Kan 
dere ikke skrive litt i dette bladet, og 
dele klubbens historie med oss? Til 
oss som ikke har fått vært med fra 
1962 i Norsk Lundehund Klubb? 

Allerede i år (t.o.m. 28.februar) har 
jeg meldt inn 8 nye medlemmer i 
tillegg til det dere oppdrettere har 
gjort, og det er jeg veldig fornøyd 
med. Jeg oppfordrer hele tiden 
oppdretterne til å g” nye 
valpekjøpere ett års medlemskap i 
klubben. Derfor har jeg laget en 
oppskrift på dette som ligger på 
hjemmesiden. Her kan du se 
hvordan man betaler for og melder 
inn nye medlemmer på NKK sine 
sider. Håper den er forståelig. Uten 
medlemmer kan klubben bare legge 
ned. Medlemsmassen fordeler seg 
slik i hele landet:  

 Troms og Finmark: 22 
medlemmer inkludert 1 
husstandsmedlem. 

 Nordland: 48 medlemmer 
inkludert 5 
husstandsmedlemmer. 

 Trønderlag: 46 medlemmer 
inkludert 4 
husstandsmedlemmer. 

 Hordaland/Sogn og Fjordane: 23 
medlemmer inkludert 2 
husstandsmedlemmer. 

 Møre og Romsdal: 16 
medlemmer, men ingen 
husstandsmedlemmer. 

 Hedemark og Oppland: 23 
medlemmer, men ingen 
husstandsmedlemmer. 

 Buskerud/Vestfold og Telemark: 
21 medlemmer inkludert 1 
husstandsmedlem. 

 Rogaland: 33 medlemmer 
inkludert 3 
husstandsmedlemmer. 

 Oslo/Akershus og Østfold: 51 
medlemmer inkludert 3 
husstandsmedlemmer. 

 Øst og Vest Agder: 10 
medlemmer, men ingen 
husstandsmedlemmer. 

 
Alle disse medlemmer og alle 
fremtidige medlemmer skal vi i 
Norsk Lundehund Klubb ta vare på 
så godt vi kan. Dersom noen har lyst 
å bli husstandsmedlem, er det bare 
å sende meg en melding. Det koster 
kr 100,- og den må knyttes til et 
hovedmedlem i samme husstand. 
Så dette hovedmedlemmet må jeg 
også vite navnet på. 

I klubben har vi hatt litt utskiftinger/ 
ombyttinger av folk i forskjellige 
posisjoner. Det gjelder blant annet 
Lundebua. Den blir flyttet fra 
Rogaland til Nordland. Vi vil takke 
deg Torild Olsen for den flotte 
jobben du har gjort med bua, og vi 
ønsker Karen Elise og Jon Dahlmo 
velkommen med å fortsette arbeidet 
med den. I tillegg ønsker vi å takke 
Elin Strand for den jobben hun har 
gjort som redaktør av 
medlemsbladet vårt, og vi ønsker 
den nye redaktøren Gunn Tove 
Ormset velkommen til å jobbe videre 
med Lundehund-nytt fra neste 
nummer. I tillegg får 
redaksjonskomiteen et nytt pust, 
samarbeid over grensen, fra Åland i 
Finland. Vi ønsker Anneli Rosenberg 
hjertelig velkommen til i redaksjons-
komiteen. Så har vi fått ny 
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lundehundkontakt i Møre og 
Romsdal, Irene Stølan. Så har vi fått 
ny lundehundkontakt i Møre og 
Romsdal, Irene Stølan. Hjertelig 
velkommen til henne også, og tusen 
takk til Gunn Tove for den jobben 
hun har gjort som kontaktperson i 
dette området. Og til slutt blir det 
spennende å se hvordan kalenderen 
for 2011 blir. Der har Liisa 
Koivulehto overtatt regien. 
Velkommen til henne også, og igjen 
tusen takk Gunn Tove for den 
jobben hun har gjort med 
lundehundkalenderen de siste 
årene.  

I tillegg så har jeg lyst å gi honnør til 
Gerd Haugen, kontaktperson for 
Buskerud, Vestfold og Telemark. 
Jeg er så glad for at hun tar seg tid 
til å svare oss nybegynnere og 
andre med alt som har med 
oppdrett, mat, avl osv. på forumet. 
Det er godt å vite at vi har slike 
kapasiteter i klubben. I tillegg sender 
jeg varme tanker til Ingvild Espelien 
som har vært nødt til å ta natta til 
hjelp for å få ferdigstilt tappelisten 
(prosjekt nedfrysing av sæd). Hun 
må snart drømme om hannhunder, 
sæd og nedfrysing av disse edle 
dråper. Varme tanker går også til 
Hanna Gautun som blant annet 
styrer med oppdretterseminaret til 
sommeren, pluss mye mer 
klubbarbeid. Dere gjør en fantastisk 
jobb for klubben, og jeg håper dere 
ikke sliter dere ut. 

Vi som liker å se på tv har hyggelige 
ting i vente. På barne tv på NRK 
Super går ”Dyrevenn” onsdager kl 
19-19.30. Det sendes fra Tromsø, 
og der får vi hilse på 10 år gamle 
Stine Arnesen og lundehunden Emil. 
I tillegg kommer det et program fra 

sjokoladefabrikken på Værøy i ”Der 
ingen skulle tru at nokon kunne bu”. 
Opptakene ble gjort i sommer da vi 
hadde treffet vårt der, så det er ikke 
umulig at det kommer innslag av 
lundehunder der også. 

Så vil jeg til slutt oppfordre dere alle 
til å benytte dere av stemmeretten 
ved årets styrevalg som skal 
gjennomføres på årsmøte 9.juli. Det 
er her dere kan være med å påvirke 
hvordan det fremtidige styret i Norsk 
Lundehund Klubb skal være. Send 
inn forslag på navn til valgkomiteen, 
og bruk stemmeretten deres med å 
forhåndstemme for de som ikke kan 
komme til Stavanger i juli.  I neste nr 
av Lundehund-nytt vil det komme 
mer om forhåndstemmingen, men 
begynn allerede nå og tenk ut 
kandidater. Dette er den viktigste 
jobben dere som medlemmer kan 
gjøre for klubben. Her er dere med 
og bidrar. 

Ha en fin og fantastisk vår i 
lundehundens ånd, og litt klubbens. 

Hilsen Merete Evenseth 
Leder 
 

Frøya med snø på nesen 
Foto: Merete Evenseth 
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Fra redaktøren 
 

Så er det siste leder som skrives, litt 
rart og på et vis vemodig. Tiden er 
kommet for nye krefter i 
redaksjonskomiteen og det er godt å 
vite at Gunn Tove Ormset vil overta 
ledervervet. Hun vil få god hjelp av 
Maien Munthe-Kaas og Anneli 
Rosenberg. Velkommen til Anneli 
som er ny kraft på laget. Måtte hell 
og lykke følge bladet i sitt videre 
arbeid med å formidle nyttig 
informasjon om lundehunden på en 
positiv og imøtekommende måte. 
Gunn Tove har startet med å sette 
opp bladet (layout) allerede fra dette 
nummer. Fratredende redaktør ser 
fram til mer tid med 
lundehundflokken og til å dyrke 
andre kreative sider på fritiden etter 
5 år i ivrig tjeneste for Norsk 
Lundehund Klubb i ulike verv. 

Mye har skjedd siden forrige 
deadline som var 1.november. Jeg 
vil spesielt få lov å trekke fram det 
formidable arbeidet som ble nedlagt 
i å promotere rasen på de to store 
messene som fant sted i Oslo i 
november. Hege Hellesvik og Tor-
Edwin Madsø hadde hovedregi og 
sørget for at Lundehunden ble 
nydelig presentert. Hege beretter for 
Lundehund-nytt i dette nummer. 
Selv hadde jeg gleden av å få hjelpe 
til på stand lørdagen på Dogs4all og 
det var stor stas å få snakke med så 
mange interesserte. 

Lundehunden fikk også en flott 
rasepresentasjon i siste Hundesport 
(2/10), det var nesten rørende å se 
så mye om rasen vår i NKK's 
medlemsorgan. Takk til Hanna 

Gautun og Christen Lang som lagde 
en flott presentasjon. 

Måtte bare all den gode publisiteten 
vi opplever nå medføre at vi får 
mange nye godt egnede 
lundehundeiere. Nye entusiaster og 
ildsjeler er herved hjertelig 
velkommen. Lundehunden trenger 
dere.  

 

Til slutt vil jeg få takke de av dere 
medlemmer som har bidratt til 
arbeidet med Lundehund-nytt de to 
årgangene jeg har hatt æren av å 
lede arbeidet. Hadde det ikke vært 
for ivrige medlemmer som har 
skrevet til oss, sendt bilder eller 
kommet med gode tips og 
tilbakemeldinger så hadde ikke 
bladet blitt så bra. Tusen takk og 
fortsett for all del med det. Lykke til. 

Fra Elin Strand. 

Rosa holder utkikk 
Foto: Elin Strand 
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Nytt fra styret 

Husstandsmedlemmer: Ved en kodefeil i NKK systemet er noen 
husstandsmedlemmer oppført med 0,- Dette vil bli rettet opp fra neste år, men vi 
vil be de det gjelder om å være snill å betale inn kr 100,- til konto 7877 06 94409 
og merke beløpet ”husstandsmedlem”.   

Vandrepokal til ”Beste Veteran”: Norsk lundehund klubb har mange 
vandrepokaler, og mange som er evig varende, men i 2009 fikk Rita Daverdin 
denne pokalen til odel og eie sammen med sin Mikkel Rev av Vinterskog. 

Det vil dermed si at klubben ikke har pokal lenger til Beste Veteran. Akkurat 
denne gruppen hadde kanskje vært fint og hatt en vandrepokal til, for å få flere til 
å stille hunder over 8 år. Så herved sender vi ut en uforpliktet utfordring om å 
sette opp en vandrepokal til Beste Veteran, for de som kunne tenke seg dette. 

Påmelding til årets Spesial i Stavanger: Vi har fra i år bestemt oss for å bruke 
NKK’s Dogweb arra til påmelding av hunder til Spesialen den 10. juli. Systemet vil 
hjelpe oss betraktelig med administreringen og betaling for påmeldingene. Alt 
gjøres via sidene til NKK. Utenlandske påmeldere registrerer seg gratis via siden 
og benytter samme fremgangsmåte som de norske. 

Man melder på og betaler samtidig med visa/mastercard. For alle som benytter 
seg av påmelding via web er fristen 10.juni og betaler 320,-. Manuell 
påmelding pr post, til leder har frist til 6. juni. De får et påslag på kr 50,- og 
betaler 370,- til klubbens kontonummer med giro. De som ikke klarer å bestemme 
seg om de skal melde på, får en siste sjanse, utsatt påmelding den 18. juni 
2010, på web, men får et påslag på kr 100,-.  De betaler 420,-   

Fra midten av mai vil vi legge ut en link på hjemmesiden, hvor man kan gå direkte 
til påmelding og betaling. Det samme kan gjøres fra NKK’s terminliste for 
utstillinger. 

Spesialen / Årsmøte 2011 er allerede bestemt skal gå av stabelen 5.-7. august 
2011 i Sør-Fron. Her kan man kombinere denne helgen med Per-Gynt dagene, 
som etter hvert er blitt godt kjent i Gudbrandsdalen. Det er søkt om stort cert, og 
en av dommerne er klare. Christian Vole, som var med under dømmingen på 
Værøy i 2009 har sagt ja. Det jobbes med å få en dommer til. 

Paypal: Styret jobber med å få ordnet Paypal til klubben. Det er et system som 
man kan betale rett inn til klubbens konto, spesielt for våre utenlandske 
medlemmer når de vil betale kalender, ting fra lundebua, medlemskap utenfor 
NKK osv. Vi er i oppstarten, men jobber aktivt med dette. Så får vi se om dette er 
noe klubben kan bruke. 
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Årsmøte kunngjøring 

 

 

Norsk lundehund klubb avholder sitt 
årsmøte fredag 9.juli 2010 kl 18.00 i 
Stavangerområdet. 

Medlemsmøte etter årsmøte. 

Adresse kunngjøres senere. 

 

 

HUSK:  FORSLAG TIL KANDIDATER TIL VALGENE SKAL VÆRE  
 POSTSTEMPLET SENEST 8 UKER FØR ÅRSMØTEDATO,  

SENEST 14. MAI 2010. 
De som er på valg er: leder 2 år, nestleder 1 år, ett styremedlem 1 år og 
ett styremedlem 2 år, ett vara medlem for 2 år og valgkomiteen. 
Forslagene sendes valgkomiteen: 
Sigrunn Rytter, Wergelandshaugen, 2080 Eidsvoll,  
e-post: terculablaa@hotmail.no 
Karen Elise Dahlmo, Drevja, 8661 Mosjøen,  
e-post: ke-lise@dahlmo.no 
Helge Tollefsen, Jernbanegata 6, 3044 Drammen,  
e-post: helge@tollefsen.info 
Vara:  Dagrunn Mæhlen, 7316 Lensvik,  
e-post: dagrunn.m@c2.net 
 
INNKOMMENDE SAKER SOM MEDLEMMENE ØNSKER TATT OPP 
MÅ VÆRE STYRET I HENDE 5 UKER FØR ÅRSMØTEDATO OG 
POSTSTEMPLET SENEST  
4. JUNI 2010. 
Sakene sendes styrets leder, Merete Evenseth. 
Adresse: Torasvei 41, 9022 Krokelvdalen 
E-post: mereteevenseth@yahoo.no 
 
ÅRSMØTEPAPIRER SENDES UT I 2. NR AV LUNDEHUND-NYTT, 
SENEST 4 UKER FØR ÅRSMØTEDATO. 
 
 
Hilsen styret i Norsk Lundehund Klubb. 
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Informasjon fra Valgkomitéen 

Valgkomiteen har så vidt startet arbeidet til årsmøtet i juli. 
Medlemmene oppfordres til å komme med flere forslag. 
Så langt vet vi at vi har behov for følgende: 
 
Leder for to år - ingen kandidater så langt 
Nestleder for ett år: Merete Evenseth har sagt seg villig til gjenvalg 
Styremedlem: Kristin Killi ikke på valg 
Styremedlem: Jan Opsanger, er på valg, har sagt seg villig til gjenvalg 
Styremedlem: ingen kandidater så langt 
Varamedlem: Maren Espelien, ikke på valg 
Varamedlem: Ingen kandidater så langt 
 
Revisor: Er på valg, ingen kandidater så langt 
Vararevisor: Er på valg, ingen kandidater så langt 
 
Valgkomite: Tre medlemmer + en varamedlem - alle på valg, ingen kandidater så 
langt. 
 
 Forslag til kandidater sendes til: 
 Sigrun Rytter, Wergelandshaugen, 2080 Eidsvoll, tlf. 63 96 59 08 / 97 47 66 08 
 E-post: terculablaa@hotmail.com 
 Karen Elise Dahlmo, Drevja, 8664 Mosjøen, tlf. 75 17 01 60 / 90 05 14 20 
 E-post: ke-lise@dahlmo.no 
 Helge Tollefsen, Bergliveien 16 b, 3023 Drammen, tlf. 91 14 06 42 
 E-post: helge@tollefsen.info 
 

  

Kosejentene Beyla og Arna foran ovnen 
Foto: Dagrunn Mæhlen 
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Lundehundkalender 2011: Aktivitet og miljø 

 

Ta nye bilder!  Finn fram gamle bilder! 

Det er allerede på tide å tenke på neste års lundehundkalender-. 

I mange år har vi sett fine bilder av fine hunder på kalenderen, og det skal vi ha 
neste år også, ikke sant?  

På forespørsel fra styret har jeg tatt på meg oppgaven med å finne bilder til neste 
års kalender. Dette blir spennende! I samarbeid med styreleder Merete Evenseth 
har vi kommet fram til at Lundehundkalenderen for 2011 skal ha fokus på aktivitet 
og miljø. Altså litt mindre posering og litt mer spontanitet. 

Du som har hund går jo på tur hver dag, uansett vær. På snø, gress, berg og 
lyng. I skogen, på fjellet, i fjæra eller midt i en by! Ha et kamera med deg og ta 
bilder. Morgen og kveld, i solskinn og regn, sommer og vinter. Plutselig dukker 
det opp fint lys eller farger - og hunden(e) er der. De(n) springer, hopper, klatrer, 
graver, snuser, jakter på mus eller hilser på andre hunder. Du kan også ha 
mennesker med i bildet, men husk at det er hund som skal være i fokus.  

Og husk: Det å være i fokus betyr ikke at hunden må være plassert midt på bildet. 
Prøv noe nytt. Ta nærbilder og ta landskapsbilder med hund. Vi trenger minst 13 
bilder!  

Bilder som skal trykkes i en kalender skal helst ha mange piksler, så bruk 
innstilling L som størrelse i ditt kamera. 

Send helst bildene digitalt til e-post: kalender@lundehund.no  

Når du sender bilder, behold originalstørrelsen (ikke gjør bildene mindre). Husk 
navn på fotograf og hund. 

Papirbilder eller dias sendes: Liisa Koivulehto, Sørliveien 4, 9018 Tromsø. De 
sendes selvsagt i retur. 

Ved spørsmål ring: 982 60 562 (arbeid) eller 95 80 60 57 (privat). 
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Åpent dialogmøte med NKK i Oslo, 
lørdag 16. januar 2010  

Tekst: Kristin Killi 
 

Styret i Norsk Kennel Klubb (NKK) 
ønsket å holde et dialogmøte mellom 
hovedstyret i NKK og representanter 
for medlemsklubbene. På de årlige 
representantskapsmøtene som NKK 
holder er det liten tid for diskusjoner 
og spørsmål utenfor sakslisten, noe 
NKK har sett det har vært behov for. 
Fra Norsk Lundehund Klubb (NLK) 
stilte Kristin Killi (kasserer) og Hege 
Hellesvik (fylkeskontakt for Oslo, 
Akershus og Østfold). Alle kunne stille 
med to representanter. Fra de andre 
norske rasene var det kun Norsk 
Elghundklubbers Forbund som stilte, 
men ellers var det mange oppmøtte 
fra andre raseklubber, hundeklubber 
og fra NKKs regionsavdelinger. Totalt 
var det påmeldt 69 representanter. 
Ved oppmøte fikk alle utdelt 
nummerlapper, det føltes litt som å 
være på utstilling! Møtet ble ledet av 
hovedstyrets leder, Nils-Erik 
Haagenrud. 

Gjennom året arbeider NKK med 
satsingsområdene som blir vedtatt på 
representantskapsmøtet (RS). Nå 
fokuserer NKK blant annet på 
promotering av klubben, de norske 
hunderasene og de er i gang med en 
omorganisering av klubben. 

Spørsmålene fra oss (NLK) til NKK var 
om de hadde konkrete planer for 
promotering av de norske 
hunderasene og om de ville vurdere 
tiltak som reduserte avgifter i 
forbindelse med utstillinger og 
registrering av valpekull. Siden NKK  

 

kontinuerlig jobber for å promotere de 
norske hunderasene, falt det første 
spørsmålet bort. Når det gjelder 
reduserte avgifter er dette allerede 
forsøkt med Haldenstøver, en rase 
som ligger langt dårligere an enn 
lundehunden. De har enda tilgode å 
analysere dette tiltaket, derfor vil ikke 
reduserte avgifter for de norske 
hunderasene være aktuelt enda. Det 
er ingen vits å redusere avgifter hvis 
det ikke virker. 

Haagenrud kunne fortelle at da han 
tiltrådte som leder i NKKs hovedstyre, 
var det så mange komiteer at det var 
umulig å ha full oversikt. Han fortalte 
at her skjer det opprydding, og det nye 
lovverket i NKK er tilpasset den nye 
strukturen i klubben (mer om lovverk 
lengre ned). Intensjonen med 
omorganiseringen er å skape mer 
aktivitet, bedre kommunikasjon og få 
beslutninger på lavest mulig nivå. Slik 
blir det også lettere å fordele penger 
og delegere ansvar. For klubbene på 
RS blir det lettere å velge 
satsningsområder. 

Representantskapsmøte (RS) 
RS er Norsk kennel klubbs svar på 
årsmøte. Det består av ordfører og 
utøvende komiteer: Valgkomiteen, 
kontrollkomiteen, disiplinær-
komiteen og appellutvalget. 
 
Medlemsklubbene med 
representanter på RS, hvor mange 
bestemmes av medlemstallet for 
fjoråret. 
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Haagenrud peker på noen utfordringer 
som NKK står ovenfor i dag: 

 Frivillighet. Det er alltid vanskelig 
å få tak i frivillige og ildsjeler. 

 Leveransedyktighet. Er man 
avhengig av én person, eller har 
man en levedyktig komité? 

 Uklar struktur og uklart hvem som 
har ansvar for hva i komiteene. 

 For mange komiteer. 

Hovedstyret kunne også fortelle oss at 
de mer enn gjerne stiller opp på 
arrangementer hvis det trengtes, for 
eksempel til jubileer, utstillinger eller 
annet. 

En representant fra Region Trøndelag 
ønsket bedre kommunikasjon mellom 
NKK, medlemmene og de andre 
regionene. Det kan se ut som 
regionsavdelingene vil bli mer synlig 
og aktiv i framtida. 

Det kom opp et spørsmål om hvilken 
svarfrist NKK hadde på brev. NKK 
skal svare på brev innen 3 uker, og 
beklaget at noen ganger er 
arbeidsmengden så stor at det kan 
være vanskelig å svare innen fristen. 

NKK har satt ned en arbeidsgruppe for 
å se på om det er praktisk mulig å 
legge en årsplan for når de skal jobbe 
med de forskjellige 
satsningsområdene som blir vedtatt 
på RS.  

Det var en del spørsmål angående 
søksmål. Noen få klubber er gått 
konkurs på grunn av søksmål fra 
medlemmer/tidligere medlemmer, og 
noen meldte sin bekymring om dette 
og var redde det kunne skje med 

deres klubb. Det gjelder spesielt 
medlemmer som føler seg urettferdig 
behandlet, for eksempel ved 
utestenging fra klubben. Svaret fra 
NKK var at medlemsklubbene er 
autonome, og er sådan selv ansvarlig 
for eget styre og økonomi. Alt det 
medlemsklubbene gjør bør være 
hjemlet i klubbens lover. NKK stiller 
seg villig til å bidra med rådgivning om 
noe slikt skulle skje, men de har ingen 
advokater ansatt i klubben. De gjorde 
også oppmerksom på at klubbene bør 
gå til anskaffelse av 
styreansvarsforsikring. Etter litt fram 
og tilbake lovte NKK å se om de 
kunne få til et tilbud om 
ansvarsforsikring til klubbene fra deres 
forsikringsselskap. 

Når det gjelder Norsk Lundehund 
klubbs lover, og alle andre 
medlemsklubbers lover, er de enda 
ikke blitt godkjent av NKK. Grunnen til 
dette er at NKK har endret sine lover, 
og de er nå i en godkjenningsprosess. 
Så snart den er godkjent vil arbeidet 
med godkjenning av 
medlemsklubbenes lover gjenopptas. 

Sett bort fra ett par småhissige 
spørsmål, var stemningen ganske fin 
og det var tydelig at et slikt dialogmøte 
er noe som både medlemsklubbene 
og NKK drar nytte av. Haagenrud var 
en veldig flink og diplomatisk 
møteleder. Rundstykkene var også 
veldig gode. Ved møteslutt tok vi 
kontakt med Haagenrud og fikk fortalt 
at dette var virkelig noe vi ønsket å ha 
hvert år og roste kennelklubben for 
dette initiativet.   
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Mille på spesialsøk-kurs 
Tekst: May Elisabeth Selbekk – Foto: Ruth Irene Lund 

 

 
Da jeg fikk høre om at det skulle bli 
kurs i spesialsøk her på Orkanger, 
tenkte jeg først at nei, no har vi nok 
med det vi driver med (vi trener jo litt 
lydighet, agility og spor). Men jeg er 
glad for at jeg bestemte at vi skulle 
delta, for dette er noe som virkelig kan 
anbefales. Det var kjempespennende 
og er det noe som hundene kan, så er 
det jo å bruke luktesansen sin. 
Kursholder var Stig Meier Berg, 
godkjent lærer i spesialsøk fra 
HundCampus. 
Fredag startet kurset og 8 hundeeiere 
og en observatør møtte opp til 3 timer 
med teori. Vi fikk da innføring i hva 
spesialsøk er, og hvordan en trener 
opp en spesialsøkhund. Innlæringen 
og treningen skulle foregå på en 
spesialbygd plattform, hvor hundene 
skulle få lære seg å gjenkjenne en 
bestemt lukt. Denne lukten var (av alt) 
Liptons Yellow Label tea. Så no er 
Mille faktisk en racer til å spore opp te 
av dette bestemte merket! Grunnen til 
at te var valgt er at te er en nøytral lukt 
som hundene ikke skal bli lært opp til 

å kjenne ved spesialisering på andre 
lukter senere.  
Lørdag var det jobbing fra halv 9 til 
klokken syv på kvelden. Vi var inndelt i 
team og lærte masse på å se på opp-
trening av hverandres hunder. Hver 
hund fikk individuell opplæring, men 
jeg var ikke direkte imponert over 
Milles innsats på lørdag, Som ved 
enkelte andre kurs vi har vært på hvor 
godbiter skal være belønning, blir den 
lille frøkna raskt mett og da gidder hun 
ikke å jobbe. Klok av erfaring så 
hadde jeg tatt med yndlingsgodbiten 
hennes, så det måtte benyttes for å 
fange interessen. Hundene skulle 
nemlig få masse godbiter når de 
luktet/markerte på rette plass. Så 
ingen kveldsmat på Mille når våre 
andre tre lundiser fikk mat den 
kvelden. 
Søndag var det kjempemoro å se hva 
hundene presterte, og Mille hadde en 
lærekurve som gikk rett opp. Hun var 
sikrere og det syntes tydelig på henne 
at dette var moro. Tilslutt fikk hundene 
også prøve seg på en bane, hvor de 
skulle markere riktig. Mille markerte 
riktig. Kursholderen fortalte at ved 
denne innlæringsmetoden på plattform 
så lærte våre hunder like mye på ei 
helg (24t) som det tar opp til ett år å 
lære ved andre innlæringsmetoder.   
Det var et topp kurs og vi skal fortsette 
å trene på det vi har lært. Mulig vi 
også kommer til å delta på trenings-
samling i Selbu på spesialsøk. Hvis 
anledningen byr seg så håper vi også 
på å få delta på modul 2 id- spor. 
Lundehunden er allsidig og kan 
brukes til det meste! 
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Redaksjonskomitéen informerer: 
  

Hva er spesialsøk? 
Spesialsøk er en betegnelse på ulike 
aktiviteter knyttet til bruk av hundens 
unike nese. Ikke noe konstruert 
instrument kan pr. i dag konkurrere 
med hundens luktesans. Vi kjenner jo 
alle til bruken av minehunder, 
narkotikahunder mm på det 
profesjonelle plan. 

Spesialsøk går mao ut på å lære 
hunden å skille ut ett eller flere 
preparat/luktstoffer i ulike miljø - enten 
det dreier seg om kantareller, 
narkotika, kreft, liklukt, miljøgifter, 
gass, ID-lukt fra dyr eller mennesker. 
Det er bare vår egen fantasi som 
setter begrensninger for hva vi kan 
utnytte dette til - både som hobby-
aktivitet eller profesjonelt. 

Vanlige hundeeiere har i de siste 
årene begynte å bruke spesialsøk 
som aktivisering - både for hunden og 
sin egen del. Enkelte har også klart å 
skape sin egen arbeidsplass ved å 
lære hunder å identifisere ulike stoffer 
- f.eks. råte i stolper eller muggsopp i 
hus. 

Kilde: www.selbunett.no/spesialsok  

Hva er HundCampus? 
En hundutbildnings- anläggning 
utvecklad för avancerad dressyr- och 
utvecklingsarbete. 

Vi bygger bl.a. ett s k nisch-bibliotek 
inriktat på hund och andra hunddjur, 
valda delar av etologi och annan 
beteendevetenskap, kemi, klimatologi, 
anatomi, fysiologi ,statistik, IT och 
annat som har betydelse för 
utvecklingen av hundverksamheten. 
Inomhus finns lektionssalar, datasal, 
bibliotek, laboratorium, rum för 
preparatförvaring, reception, kontor 
och diverse utställningar. På de flesta 
av kurserna används filmning, 
filmanalys, redigering och bearbetning 
vid arbetsstationer eller i grupp med 
projektion på storskärm. 
Målsättningen med HundCampus är 
att skapa möjligheter kvalificerad 
hundutbildning i ständig utveckling.  

Kilde: www.hundcampus.se 
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Lundehund på Hundelivsmessa og Dogs4All 
Tekst: Hege Hellesvik 

 

November var en hektisk måned med 
to messer på programmet: 
Hundelivsmessa den 14. og 15. 
november og Dogs4all den 28. og 29. 
november. 
Først ut var Hundelivmessa og jeg var 
skikkelig nervøs på forhånd. Det var 
første gang jeg skulle stå på messe og 
jeg ante jo ikke hva jeg gikk til 
egentlig. Heldigvis fikk vi god hjelp. 
Siden vi mistet Milo 14 dager før 
første messa hadde vi ingen hund å 
vise fram. Men det ordnet seg 
heldigvis. Ida Skarkerud tok med seg 
Nauma på lørdagen 
og hjalp oss hele den 
dagen. Arrangøren 
hadde ordnet 
raseparade for de 
rasene som stod på 
rasetorget. Der stilte 
Ida og Nauma sporty 
opp og viste seg fram 
for alle de frammøte. 
Vi hadde besøk fra 
både yngre og eldre 
som var fascinert av 
rasen og fikk utrolig 
mange spørsmål. 
Samtalene fløt utrolig 
bra og folk var 
oppriktig ivrige etter å lære mer om 
rasen. 

Søndag stilte Gro Viken opp og hjalp 
oss hele dagen, det samme gjorde 
Dan Grell og Tone Hauge med 
lundehunden Kaisa. Vi fikk også 
besøk av flere andre lundehunder 
utover dagen. Geir Morten Jansberg 
m/kone kom innom rasetorget med 
Storm og Birk. Etter en lettere 
overtalelse stilte Dan med Kaisa og 
Geir Morten med Birk under 

raseparaden. Dette gikk kjempe bra. 
Fikk applaus på slutten til og med. 
Tror mange hundeentusiaster er glade 
for at vi jobber for å bevare rasen. 
Møtte andre lundehunder som var 
innom korte turer og det er alltid 
hyggelig. En blanding av 
lundehund/buhund møte vi også, det 
var en kjempesøt, aktiv hund. 

Så var det den store dagen, Dogs4all 
på Lillestrøm. Her forventet vi litt mer 
folk og mer aktivitet. Det skal jeg hilse 
og si vi fikk! 

 

Her tenkte vi at vi måtte finne på noe 
for å vise folk litt mer av rasen. Vi 
valgte derfor å ta med pc og vise 
filmen fra Måstad. Her kunne vi vise 
hva lundehunden kan både med tanke 
på å bøye hodet ned til ryggen, 
hvordan de kan legge skuldrene helt 
ned osv. Folk var fascinert. Mange 
stod å så lenge på filmen og Tor-
Edwin stod og spolet fram til de 
viktigste scenene i filmen for de som 
var interessert.  

Raseparaden på Hundelivsmessa 
Foto: Hege Hellesvik 
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Lørdagen hadde vi hjelp fra Gro 
Viken, Elin Strand og Merete 
Evenseth som kom utover dagen.  
Denne dagen var vi så heldig å få låne 
Ingerid Margrete Rodskier Klaveness 
sin Storm. Det var en flott gutt det! 
Med Storm fikk vi vist at Lundehunden 
er lærevillig og enkel hund å trene hvis 
man liker sånt. Til tider så hadde vi 
nok å gjøre alle sammen, snakketøyet 
var i gang så og si hele tiden. Utrolig 
herlig følelse når så mange tok seg tid 
til å høre på oss og se på bilder.  

Igjen fikk vi besøk fra andre 
lundehunder utover dagen, jo flere 
lundehunder som var på stand jo mer 
attraktiv ble vi. Så til neste gang bør vi 
kanskje samle sammen en flokk med 
hunder på stand. 

Søndag var vi også en hel skokk med  

folk på stand, Ida hjalp oss igjen og 
hadde med Nauma. Storm fikk vi også 
vise fram denne dagen. Søndag var 
det raseparade. Vi var så heldig som 
fikk med så mange lundehunder på 
paraden for å vise allsidighet i rasen.  
Tor-Edwin prøvde vi å kle ut som en 
Måstadværing. Mange bar det norske 
flagget for å vise at dette faktisk er en 
norsk rase.  

Jeg er så superfornøyd med disse 
helgene og tusen takk til alle som har 
hjulpet til. Uten dere hadde vi ikke fått 
det til. Det er flott at så mange er villig 
til å hjelpe til for å promotere den flotte 
rasen og vise at Lundehunden kan så 
mye mer enn å være sofagris. Tror det 
er utrolig viktig at vi stiller opp på slike 
messer, viser oss fram og er 
tilgjengelig. 

 

 

 

Raseparaden på Dogs4all 
Foto: Hege Hellesvik 
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Bokprosjektet til Norsk Lundehundklubb 
Tekst: Ingvild Espelien 

 

Klubben har en bok-konto der det er 
satt av midler over mange år med 
tanke på å lage ei bok om norsk 
lundehund. Etter hvert er det blitt litt 
over 50 000 på denne kontoen. 
Pengene skriver seg fra en donasjon 
på kr 20 000 gitt av Inger Wagner, 
samt overskuddet fra salg av 
kalendere for klubben over noen år.  
Dette er mye penger, men fortsatt for 
lite for å finansiere en bokutgivelse.  

Våren 2009 søkte Ingvild Espelien 
Norsk Kulturråd om midler til 
prosjektet ”Norsk lundehunds 
betydning for kystkulturen på Værøy”. 
Klubben fikk kr 30 000 som skal gå til 
å samle inn kildemateriale og formidle 
historien om lundehunden i en 
foredragsserie. Foredraget er nå i sin 
tidlige utprøvingsfase, og 
lokalavdelingen i Trøndelag får høre 
det første foredraget på sitt årsmøte 
den 12.03.2010. Planen er å bygge på 
foredraget etter hvert som vi får 
tilgang på mer historisk materiale og 
får systematisert det og gjort det 
tilgjengelig. Dette arbeidet har foregått 
ved at Jan Opsanger samt Arild og 
Ingvild Espelien reiste til Værøy 
høsten 2009 og fotograferte og 
intervjuet personer som har holdt 
lundehund på Måstad og jaktet 
lundefugl med lundehund. Likevel er 
den viktigste delen av dette arbeidet 
den systematiseringen som Roar 
Torsteinsen og Helge Tollefsen har 
stått for. De har samarbeidet med 
Sofie Schønheyder om å ta vare på 
hennes store lager av historisk 
materiale og bilder fra Lundehundens 
historie. Dette arbeidet er ikke ferdig, 
og det er virkelig mye materiale som 

skal tas vare på, all ære til de to for at 
de har tatt på seg jobben sammen 
med Sofie. 

Alt dette er kilder som vi skal bruke i 
boka etter hvert. Styret vedtok på sitt 
styremøte den 07.12.2009 at en 
redaksjons komité skulle nedsettes. 
Komiteen består av Ingvild Espelien 
(redaktør), Jan Opsanger, 
(assisterende redaktør og styrets 
kontakt), Olav Runde og Arild 
Espelien (redaksjonsmedlemmer). 
Redaksjonen kalte inn til det første 
møtet på Gardermoen den 
02.03.2010. På dette møtet innkalte vi 
Roar og Helge, som er helt sentrale i 
arbeidet med det historiske materialet.  

Møtet var meget positivt og 
stemningen var optimistisk. Klubben 
får støtte av Dag Sørli som vil hjelpe 
oss med utgivelsen via hans forlag, 
Lofotboka forlag. Christen Lang vil 
bidra og vil, sammen med Roar, være 
helt sentral i arbeidet med boka. 
Redaksjonen har også ei liste med 
navn på personer som vi regner med 
har noe å bidra med, som vi vil 
kontakter etter hvert. Vi ønsker oss 
også henvendelser og tips fra alle 
medlemmer. 

Ei bok koster penger å utgi, selv om 
alle som bidrar med å skrive gjør 
jobben gratis. Vi behøver minimum 
125 000 til å lage layout og 
kvalitetssikre, samt til trykking av ei 
bok på omkring 200s i et opplag på 
1500-2000 eksemplarer. Vi har altså 
ca. 50 000 av dette, noe kan vi ta inn 
på forhåndsbestillinger, men klubben 
mangler fortsatt om lag 75 000 for å 
kunne fullføre boka vi nå har begynt 
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på. Vi etterlyser derfor hjelp fra 
medlemmene, her tenker vi både på 
eventuelle donasjoner, men kanskje 
først og fremst på tips om steder vi 
kan søke om penger. Vet du om noe, 
kontakt redaktør Ingvild Espelien eller 
klubbens styre. 

Planen er at boka skal utgis til 50års 
jubileet i 2012, skal vi klare det, må vi 
virkelig jobbe! 

Ingvild Svorkmo Espelien 

 
” Sak 129/09 Redaksjons komité til 
Bokprosjektet. 
Styret valgte følgende: 
Redaktør: Ingvild Espelien 
Assisterende redaktør og styrets 
representant: Jan H. Opsanger 
Medlemmer av komiteen: Arild 
Espelien og Olav Runde. 
Jan rapporterer til styret.” 
  
Redaktør: 
Ingvild Svorkmo Espelien 
Assisterende redaktør og styrets 
representant: 
Jan H Opsanger 
Redaksjonsmedlemmer: 
Arild Espelien 
Olav Runde 
Sentrale bidragsytere: 
 Roar Torsteinsen 
Christen Lang 
Helge Tollefsen 
Andre bidragsytere som trekkes inn 
på ulike vis: 
Sofie Schønheyder 
Dag Sørli 
Eilif Hofstad 
Flere vil komme inn etter første runde 
med forespørsler her! 
I Finland: 
Anneli Rosenberg 

I Sverige:? 
I USA:? 
I Europa/kontinentet:? 
 
Fordeling av arbeidsoppgaver, 
frister og dekning av 
utgifter/fordeling av inntekter 
Boka er et klubb -prosjekt og det 
planlegges ikke med overskudd på 
boka. Skulle den gi et overskudd, skal 
dette gå til klubben. Utgifter til reier i 
forbindelse med møter og andre 
utgifte ri forbindelse med prosjektet 
dekkes så langt klubben har mulighet 
til det. 
 
Tidsramme 
Det er veldig mye arbeid å skrive ei 
bok, og denne boka vil involvere 
mange personer. Bokprosjektet har 
egentlig vært i manges tanker i mange 
år, uten at noen har kunnet prioritere å 
fullføre boka. Innen det foreslåtte 
prosjektet blir det operert med 
strenge, til dels korte tidsfrister for å få 
boka ut til jubileet, og for å sikre at 
arbeidet virkelig fullføres.  
Fullført i 2009:  
 
Nedsettelse av redaktør 21.03.09. 
Vedtatt på styremøte på Senja 
30.08.09 Ingvild Espelien. 
Styrevedtak med endelig 
organisering 07.12.2009. 

 
Søknad sendt til 
Kulturminnefondet:  01.04.09. 
Tilsagn å kr 30 000 (halvparten av 
søknadssummen) gitt i slutten av 
april 2009. Disse pengene er gitt til 
foredragsserie, ikke bok, men etter 
at foredragsserien er ferdig kan vi 
selvsagt bruke kildematerialet og 
det som er skrevet til boka. 
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Lillelunden 
  
 

Hei, jeg er en Norsk Lundehund. Og nå skal du bli kjent med meg: 
 

Jeg er en lodden liten tasselabb, 
Med en stripe midt i fjeset, 
Jeg har en såkalt ”ekstratå” 

Og en bitteliten nese. 
 

Min pels har flere farger, 
Men er alltid veldig myk, 

Jeg har en deilig underpels, 
Med den blir jeg aldri syk. 

 
Mine ører, de kan brettes, 
Så ikke skitten trekker inn, 

For gjør den det, blir jeg tullete, 
Ett skittent Lunde-sinn. 

 
Min nakke kan faktisk bøyes, 

Du har nok aldri sett på maken, 
Da peker haken min opp i været, 

Og min snute rører baken. 
 

Min favoritt hobby er turgåing, 
Glad i mat, er typisk meg, 

Jeg har veldig mange gode venner, 
Kanskje en av dem er deg. 

 
Så som du skjønner er jeg spesiell, 

Ikke så veldig sterk og stor, 
Men jeg er alltid glad i alle, 

Hilsen din lodne venn fra nord. 

 

En Pelskledd Hilsen Fra  

Lundisene Frøya Og Gurine 

 Frida Evenseth 
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Lundehundens ordbok 

L 

Lampeskjerm - torturinstrument 
som festes rundt halsen, og hindrer 
hunden i det meste den skal gjøre. 
Mye brukt av veterinærer som et av 
mange torturredskaper. Heldigvis er 
lundehunden eksepsjonelt bøyelig, 
og lampeskjermen får dermed 
nedsatt effekt.   

Lenke -  innretning til å leie 
mennesker i. Godt dresserte 
mennesker er villige til å bruke 
lenken dersom man bare henter den 
fram.  

Lydighetskurs – konkurranse 
mellom lundehund og menneske. 
Mennesket prøver å få lundehunden 
til å gjøre unødvendige ting, mens 
lundehunden prøver å lure godbiter 
fra mennesket. Lundehunden vinner 
vanligvis til slutt, da den nekter å 
gjøre noe som helst, så lenge 
godbiten ikke er lett tilgjengelig. 
Uansett finner godbiten alltid veien til 
lundehunden til slutt – enten trikset 
er utført eller ei.  

Løpetid - fysisk tilstand. Medfører 
valper hos tisper, gule sløyfer hos 
hannhunder, samt 
nervesammenbrudd hos mennesker. 

 

M 

Matskål - lundehundens mest 
private eiendom, må ikke røres av 
andre hunder dersom det er mat i 
den. Men er det en annen matskål i 
nærheten, glemmes fort tapet av 
den forrige. 

Menneske - dyr av 
menneskeslekten. Mangler både 
pels og hale, kan ikke gå på 4 og 
løper følgelig veldig sakte. Tennene 
til mennesket er svært dårlig utviklet, 
de kan for eksempel ikke spise bein. 
Mennesket mangler også flere 
sanser, deriblant luktesansen som jo 
er den aller viktigste. Til tross for 
menneskets utilstrekkelige fysikk er 
det mange hunder som betrakter 
dem som både intelligente og 
underholdende å være sammen 
med. Det finnes også andre gode 
grunner til å omgås mennesker: for 
eksempel at det er mennesket som 
gir hundene mat, og at de er svært 
godt egnet til å sove på.  

 

Fortsettelse følger …  

 

 

 

 
Fra NLK avd. Trøndelags julelunsj – se s 57 
Foto: Dagrunn Mæhlen 
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Våre kjære venner, lundehundene! 
Tekst: Margit L. Våtvik 

 

Noen lundehundvenner har oppfordret 
meg til å skrive noen ord om mine år, 
erfaringer og opplevelser i lag med 
lundehundene våre. 

Det har etter hvert blitt ganske mange 
av lundehundene som har eiet meg. 
Tro bare ikke at dere eier dem. Nei, 
det er nok dem som eier deg. Det er i 
alle fall mine erfaringer til stor glede 
fra alle, ikke minst for meg. Kan du 
tenke deg en større glede i livet med å 
bli eiet av disse vidunderlige 
skapningene, som bare gir av sin 
livslyst, energi og hengivenhet, og 
krever så lite igjen. – Bare masse 
kjærlighet og omsorg, mat og stell, og 
med mange, mange trimturer i skog 
og fjell. Det er livet for dem. Når de så 
komme hjem, er slitne og gode og 
liksom bare ramler over ende i full 
avslapning, kan de sove og drømme 
om den fine turen og den musen de 
ikke klarte å grave fram, bak den 
trerota. Da kan du se de logre i søvne, 
ja da er dagen fullkommen. Da er 
nesten alle deres ønsker oppfylt. 

Men det er noen ønsker til allikevel, 
noen viktige, og det er å få lov til helt 
og fullkomment være en hund. For det 
er jo det de er, selv om vi ofte ikke 
tenker over det, de er jo vennene 
våre. Men så er det jo en hund som 
ønsker å få leve naturlig, for dem, få 
leve gjennom sine sykluser, på 
naturlig måte. Få parre seg når den 
tiden er inne, få valper og få lov til å 
være ei god mor. Det er herlig å se 
hvor tydelig man kan se at nå er livet 
deres fullkommet. En hund som ikke 
får oppleve dette bærer på en stor 
sorg, det er lett å merke hvis vi er 
oppmerksom på adferden deres. Jeg 

har hatt så uendelig mange store og 
fine opplevelser i lag med mine 
kamerater. Men noen av de største 
øyeblikkene er vel å få være til stede 
når de får sine valper til verden. Å se 
disse små, som bare for 59-60 dager 
siden bare var en sæd celle og et egg, 
nå er blitt til en fullverdig skapning. Ja, 
er det ikke et mirakel, så vet ikke jeg. I 
alle fall så er min begeistring og 
undring like stor for hver gang jeg får 
love til å oppleve det. Det beriker livet, 
og gir stor glede. Derfor kan jeg ikke 
forstå dem som kjøper en tispe valp, 
og bare skal ha den for sin egen kos, 
og sier ”nei, min stakkars lille venn 
skal ikke parres. Den skal slippe å gå 
gjennom denne lidelsen med fødsel 
og alt. Det skal den spares for, for jeg 
er så glad iden, så vi skal bare kose 
oss.” Hvem koser seg? Det er etter 
hva jeg tror, en misforstått snillhet. 
Den strider mot naturen. Da bør disse 
folk heller få en han hund som de er 
flinke å låne bort, til ei og annen tispe 
som passer til. Jeg har også hørt folk 
si at de kan ikke tenke seg i å bruke 
hannen i avl, for den kan ta skade i 
handlingen. Her er nok noen feile 
oppfatninger ute og går. La oss tukle 
minst mulig med naturen. Det er 
naturlig å lage valper, så vel som å 
føde valper. Det er en fin opplevelse 
for tispen å die, slikke valpene og 
spise avføringen, så lenge hun gir 
dem føden. Ikke syns at det er ekkelt 
at hun gjør det, det er jo naturlig og 
godt.  

Noen nye oppdrettere ba meg om å 
fortelle litt om mine erfaringer som 
oppdretter. Derfor prøver jeg å gjøre 
det, men husk, dette er bare mine 
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erfaringer og mine tanker. Andre har 
sine! 

De ville vite om for eksempel mine 
observasjoner om hundens syklus. 
Våre tisper har hatt faste rutiner ved 
løpetid. Med åtte mnd mellom hver. 
Etter de er ferdige med å die valpene, 
får de røyte tid, da kan de bli ganske 
nakne i noen tilefeller. De røyter seg 
ganske fort ferdig, dersom de har riktig 
foring hele året. Den kan vare alt fra 1-
2-3 uker. Så begynner de å pelse seg 
opp, som jo tar lengre tid, før alt 
kommer på plass med på under og 
over pels. En tid etter at de er ferdige 
med det, begynner de så smått å 
forberede seg 
til ny løpetid. 
(Nå skal de jo 
ikke parre på 
første løpetid, 
etter valper). 
Men det vet jo 
ikke tispen, så 
hun gjør seg 
vakker til hun 
skal møte sin 
kjæreste. 

 Men dersom 
det var en 
aktuell løpetid, så må folkene hennes 
være litt hjelpsomme. Dersom de ikke 
har sin faste partner, er det best å få 
låne en hjem i god tid, så de får bli 
kjent med hverandre. Da slipper man 
å gå og lure på om det er en ordentlig 
løpetid nå, eller hvordan det ligger ann 
med dager og blod, ikke blod, og ditt 
og datt? Da passer hannhunden på, 
og vet presist når parringen skal skje. 
Det kjenner han på duftene. (Nå 
forutsetter jeg at det er en hanne som 
kan parre, kanskje har gjort det før.) 
Man kan jo bli ganske utålmodig av å 
vente på hans avgjørelse, og si ”for en 

dumming som ikke parrer. Tispa står 
jo!” Han lukter og snuser litt, og dette 
kan skje flere dager. Og da er man jo 
helt sikker, ”nei, den karen er det jo 
ikke noe gagn i. Vi får se oss om etter 
en annen kar.”  

Fortvil ikke! Bare ikke gjør det, for da 
kan det lett bli som jeg opplevde en 
gang ei tispe kom hit, og skulle parre 
med min han hund. Han luktet og 
slikket litt, så la han seg til å sove 
mens den besøkende tispa gikk 
berserk med alle slags øvelser og 
fristelser. Det varte 5-6 dager. Da var 
jeg sikker i min sak, å ville få tak i en 
ny hanne. Dette var jo trist at de ikke 

ville få de 
valpene 
de ønsket 
så 
inderlig. 
Så jeg 
gikk til 
telefonen, 
for å 
bestille en 
bedre kar. 
Da hørte 
jeg helt 
plutselig 

noen skrape-lyder bak meg. De hadde 
parret, så den telefonsamtalen ble 
veldig kortvarig. 

Tispen var her, og neste dag ville 
hannen parre mer, men da ville hun 
ikke ha mer med han å gjøre, og jaget 
han bestemt unna. Det gikk 59 døgn, 
og der kom det 5 valper til verden. Så 
man snakker om å passe den beleilige 
tid.  

Det er noe å lære hele tiden. Jeg 
lærer noe hver dag av dem som eier 
meg. Jeg holder meg til den gamle 
lære, om å la naturen få råde, da går 
det så mye bedre. Jeg har hatt, og har 

En av Margits tisper 
Foto: Elin Strand 

Lundehund-nytt 1/2010 24 

 



 

så mange opplevelser i lag med mine 
kamerater, at jeg kunne ha skrevet ei 
hel bok, men det skal jeg spare dere 
for. Det er lenge siden 1953, da jeg 
fikk min første lundehund. Så fikk jeg 
jo også vokse opp med en i mine 
første år i tillegg. 

Her er en av mine opplevelser som jeg 
kan dele med dere. Jeg har i alle år 
gått i fjell og skog, og gjør det 
fremdeles. Men en tur i Botenkrona, 
den vanskeligste av ”de syv søstre”, 
holdt på å gå galt. Oppover gikk det 
bare fint, men så kom jeg til et parti, 
som var dårlig merket med røde kryss. 
Der mistet jeg veien når jeg skulle gå 
ned. Der jeg kom var det bare stup 
bratte fjellsider med små revner 
nedover, som det var litt mose eller 
gresstrå på. Hundene fòr jo ned disse 
revnene som ingenting. De elsket jo å 
klatre, så det var plass til deres 
velutstyrte føtter. Verre var det med 
meg i joggesko.  

Jeg sa til lederen i flokken, ”nei, dette 
kan jeg ikke.” Da kom gode Holmbu’s 
Freyja opp til meg og hjalp meg å lete. 
Så fant hun ei ny renne, løp ned og 
stoppet og for å se om jeg kom. Det 
var umulig! Hun lette bortover fjellsida 
til det var såpass fotfeste at jeg kom 
meg ned til neste avsats. Det var 
mange slike avsatser, før vi kom til 
fast lende. Hun jobbet med meg i flere 
timer, før vi var i sikkerhet. Da fikk jeg 
den vakreste dans du kan tenke deg, 
av alle mine kamerater, men mest av 
alle danset gode Freyja som vår så 
lykkelig, glad og stolt over å ha berget 
”mor”. Jeg kunne aldri klart det uten 
hennes hjelp. Da måtte nok 
redningskorpset ha blitt min hjelp. Alt 
gikk godt takket være en lundehund.  

En annen historie om en rednings dåd 
av to lundehunder. Det var Freyja-Goe 

og Frigg-Gaya, som gjorde noe 
fantastisk. En fin søndag i august, gikk 
vi tre på tur. Jeg plukket tyttebær til 
min bror, mens de to jaktet på mus. 
Jeg hadde plukket fult spannet, og 
gikk over ei nesten tørrlagt elv, for å 
se etter et felt bær til neste dag. Så 
snudde jeg der og gikk tilbake over 
elva. Og derfra vet jeg ingenting.  

Jeg hadde falt i elva og slått hodet mot 
en stein, men det viste jo ikke jeg noe 
om. Da jeg kom til meg selv hadde vi 
gått 4-500 meter i retning hjemover. 
Jeg våknet, og lurte på hvorfor brillene 
var så skjev, og hvorfor det var blod 
over hele meg. På skoene, jakken, 
buksen - overalt. De to kameratene 
mine hadde tatt over kommandoen. 
De gikk en på hver side av meg, helt 
trykket inntil hver sin fot og ledet meg i 
retning hjemover og mot et grustak, 
hvor det var folk som jobbet. Da 
hadde vi passert et utgravd grustak 
som var ca.15-20 meter rett ned. Der 
hadde vi gått fremst på kanten, med 
meg i bevist løst tilstand. Derfor var 
det nok at de lå trykket til hver sin fot 
med hele sin tyngde. 

Vidunderlige venner, takk gud for den 
gode gaven. Tenk at vi er betrodd 
dem, vi skylder å ta godt vare på dem. 
De har så mye mer å gi enn vi forstår. 
Så gå på med optimisme og 
entusiasme, for å bevare vår 
eiendommelige skatt. Det er om å 
gjøre at alle gjør sitt ytterste for å 
bevare og fremme rasen. Sett 
lundehunden i fokus, glem oss selv. 
Hvis alle trekker i samme retning, og 
gir hverandre oppmuntring på veien, 
tror jeg vi kan komme langt i vårt 
arbeid.  

Lykke til alle sammen. 

Med hjertelig hilsen Margit. 
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Margit omgitt av sine venner 
Foto: Elin Strand 
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Valper født siden sist 
 

2009 
November  
1 tispe etter Obrima's Vilja og Kerskitunets Bjarg hos Siw Gjerdingen, Jaren 

Desember  
1 hann etter Frøya og Håkon den Gode hos Beate Anette Løvlid, Bardufoss 

1 hann 1 tispe etter Linesviken's Goe Pia Trymidotter og Kaizer hos Bjørg 
Andreassen, Lurøy 

2010 
Januar 
2 hanner etter Ålvisheims Live Hedesdotter og Eriksro Trevliga Liam hos Unni og 
Eiliv Hofstad, Rørvik 
 
Februar 
 2 tisper etter Paluna's Runa og Eriksro Køkar-Sune hos Torild Olsen, Ålgård 

Mars 
3 hanner og 2 tisper etter Løvheims Kveldrider og C'Cayuga Lonewolf hos Gerd 
Haugen, Sætre 

1 hann og 1 tispe etter Maahornet’s Fenja og Isak Sellanrå av Vinterskogen hos 
Cecilie Skalleberg 

2 tisper etter Tina av Vinterskogen og Løvheims Hler hos Irene Stølan 

 
Hilsen valpeformidler 
 

 
O-kull hos kennel Løvheim. – Foto: Gerd Haugen 
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Valpeåret 2009 
Tekst: Liv Skjervik 

 

2009 gikk inn i historien som et heller labert valpeår, med 38 valper født. 
Fordelingen ble 13 hanner og 25 tisper fordelt på 16 kull. Flere små kull gjør at 
gjennomsnittet pr kull er 2,4 valper.  

Mulig at flere oppdrettere utsatte avlsplanene til dette året, så derfor er håpet at 
det blir mange flere valper i år! Ting tyder på at flere kull er underveis i skrivende 
stund. Jeg får stadig henvendelser fra eventuelle valpekjøpere, mange via 
FINN.no, så det skulle være gode muligheter for nye lundehundeiere i løpet av 
året. 

Dere som har planer om valpekull, ta kontakt og spør om dere lurer på noe ang. 
avstamming til de vordende foreldre, spørsmål om fødsel o.l. Kanskje vi kan gi et 
godt råd eller to?  

Så vil jeg veldig gjerne ha beskjed når parring er foretatt, og en liten melding hvis 
det viser seg å ikke bli noe resultat av parringen. Lykke til! 

 

 
Lundtola-valper demonstrer at lundehundenes snodige sovestillinger kommer naturlig….  
Foto: Elin Strand 
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Årets hund 2009 
Tekst: Merete Evenseth 

 

For å holde spenningen oppe litt til, 
skal vi nå offentliggjøre hvem som 
konkurrerer om tittelen ”Årets hund”. 
 
Selve utdelingen og kåringen vil skje 
i forbindelse med årsmøte i 
Stavanger, 9. juli. For første gang 
prøvde vi noe nytt i klubben, nemlig 
at de som er interessert i å være 
med på denne konkurransen selv 
må registrere dette via hjemmesiden 
eller pr post til leder. Vi skulle jo 
gjerne ha ønsket oss mange, mange 
flere lundehunder på utstillinger 
rundt om i landet. Det er ikke bare 
det at hunden blir bedømt av en 
dommer, men også det at her kan 
potensielle nye eiere være til stede 
for å se etter sin fremtidige hund. 
Det er viktig å få vist frem rasen vår, 
og kanskje spesielt på utstillinger, 
pga av akkurat dette med nye eiere. 
Så selv om det blir den ene eller den 
andre bedømmelsen, så har folk fått 
sett lundehunden. Og veldig viktig er 
det å være med i gruppefinalen til 
slutt, for de som har vært så heldige 
å bli Best i Rasen (BIR). Her blir 
nemlig rasenavnet ropt opp over 
høytaleranlegget når man stolt 
entrer arenaen.  

I år har følgende hunder meldt sin 
interesse for konkurransen: 

Beste valp: 
Beyla Arnadottir Av Vollakloa, 
med eier og oppdretter Dagrun 
Mæhlen 

Lita Veronika Lernæs Odinsdatter, 
med eier May Elisabeth Lernæs 
Selbekk. 
 
 

Beste veteran: 
NUCH Lyrypa’s Bessi, født 
1.februar 1999, med eier og 
oppdretter Inger Marie Storli 
NUCH Asterix av Åsen, født 
19.oktober 1999, med eier Inger 
Marie Storli 
INT NORD UCH KBHV-09 Urda, 
født 28.mai 1998, med eier og 
oppdretter Unni og Eiliv Hofstad 
Tiril, født 23.januar 2000, med eier 
Unni Storli 

Årets hund: 
Lyrypa’s Buster, med eier og 
oppdretter Inger Marie Storli 
NUCH Lyrypa’s Bera med eier og 
oppdretter Inger Marie Storli 
NUCH NV-09 Ålvisheim’s Live 
Hedersdotter, med eier og 
oppdretter Unni og Eiliv Hofstad 
Ålvisheim’s Orvar-Odd Hedesson, 
med eier og oppdretter Unni og Eiliv 
Hofstad. 
NORD UCH Ålvisheim’s Illuge 
Skald, med eier Solvor og Andreas 
Melum 
Recknagel Olgadanilova, med eier 
Solvor og Andreas Melum. 
N S UCH JWW-08 Trodli-Skogen’s 
Trym Runasønn, med eier Torild 
Olsen og Solveig Bjørn-Nielsen. 
N S UCH NV-07 Paluna`s Runa, 
med eier Torild Olsen. 
N S UCH NV-08 Leinstadhågens 
Mille Lernæs, med eier May 
Elisabeth Lernæs Selbekk. 
Trodli-Skogen’s Thale Tunadatter, 
med eier og oppdretter Torild Olsen. 
Mopsegården’s Freidig, med eier 
Elin og Jim-Oddvar Hansen. 
NUCH Eriksro Magiska Moxy, med 
eier Unni og Iren Storli. 
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Jeg gjør oppmerksom på at hundene 
er satt inn i vilkårlig rekkefølge, og at 
Årets hund 2009 bare gjelder 
lundehunder som har deltatt på 
norske utstillinger. 

For de som kanskje ikke er så 
bevandret i utstilling og alle disse 
benevnelsene, så kan jeg kort 
beskrive litt om dette (Jf en 
avisartikkel fra Unni Hofstad). BIR vil 
si Best i Rasen og BIM vil si Best i 
motsatt kjønn. Så er det veldig stas 
å vinne CERT (Certifikat), for det 
kan man bygge videre på. I Norge 
og mange andre land, må hunden 
vinne minst 3 CERT, derav minst ett 
på utstilling arrangert av Norsk 
Kennel Klubb. Da kan du søke om at 
din hund blir NUCH, det vil si Norsk 
Utstillingschampion. Deretter kan en 
reise til utlandet og få CERT i andre 
land. Reglene er litt forskjellige, men 
i de nordiske landene er det nok 
med 1 CERT, så blir hunden for 
eksempel Svensk Champion, S 
UCH, eller DK UCH og FIN UCH. 

Når hunden er blitt Champion i minst 
tre nordiske land, kan en få godkjent 
tittelen NORDISK UCH. På 

Internasjonale utstillinger, i Norge 
alltid arrangert av Norsk Kennel 
Klubb, kan beste hund få utdelt et 
CACIB. Dette er et internasjonalt 
Certifikat. Når hunden har fått minst 
4 CACIB i minst tre forskjellige land 
og under minst 3 forskjellige 
dommere, kan man søke FCI, den 
Internasjonale kennelunionen, som 
holder til i Brussel, om å få godkjent 
Internasjonalt Championat på 
hunden. Det skal, som dere 
skjønner, mye til for å oppnå INT 
UCH. I Norge har det de siste 20 
årene kun blitt godkjent sju-åtte 
Internasjonale Championater i rasen 
Norsk lundehund. Blant disse 
hundene har Urda en slik 
utmerkelse. 

NV foran ett årstall betyr at hunden 
ble Norsk Vinner på en spesiell 
utstilling, som bruker å være hvert år 
på slutten av året. 

Som dere ser er det bare å jakte på 
titler for de som lyster. Spennende 
er det i alle fall, og utstilling bør 
prøves av mange flere. Kanskje blir 
du bitt av basillen? 

 

 

  

Brøytebilen Fiona – Foto: Gunn Tove Ormset 
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Det ble en lundehund 
Tekst: Elin Strand – Foto: Arne Elvik 

 

Vi flyttet til Bodø i 2000 og tida var 
endelig kommet til at det var klart for 
anskaffelse av hund. Endelig! I 
barndommen ville jeg fryktelig gjerne 
ha hund, men fikk dessverre ikke 
medhold på den fronten. Tankene 
gikk litt frem og tilbake, hva slags 
rase skulle vi velge? Vi leste oss 
gjennom det vi kom over av 
informasjon og satt til slutt igjen med 
lundehund, dvergschnauzer eller 
wheaten terrier. Det var ekstra 
fascinerende å lese om 
lundehunden med sine særegne 
egenskaper og dramatiske historie.  

Jeg hadde barndomsminner med en 
lundehund som het Snorre i 
nabohuset. Minnene om han preges 
av litt skrekkblandet fryd: når 
storebror i huset spilte munnspill ulte 
og sang Snorre det han var kar til. 
Dette var utrolig flott og veldig 
spesielt. Jeg ser Snorre så levende 
for meg, det er et minne som sitter 
klistret for resten av livet. Ellers var 
jeg alltid redd han skulle ta beina 
mine og trakk dem derfor alltid opp 
under meg i sofa og stoler. Jeg 
hadde stor respekt for denne 
spesielle lille karen og turte f.eks. 
aldri å be om å få gå tur med Snorre. 
Da falt heller valget på engelsk 
setter, shetland sheepdog og puddel 
i andre nabohus. Snorre var litt 
mystisk og hadde stor integritet. Jeg 
traff Snorre da vi flyttet i et 
nybyggerfelt i 1974 (jeg var 5 og et 
halvt år), han levde noen år etter 
det, men ikke mange. I ettertid har 
jeg fått vite at Snorre var kjøpt 
direkte fra Eleonor Christie! Må ærlig 
innrømme at jeg nesten ble litt mo i 
knærne da jeg hørte det i 2006.  

Men tilbake til valgets kvaler i 2000. 
Jeg ringte valpeformidler Sofie 
Schønheyder for å høre om 
muligheten til å få tak i en 
lundehundvalp. Da hun hørte at vi 
ikke hadde veldig god kjennskap til 
rasen foreslo hun å treffe noen 
eksemplarer for å teste ut om dette 
var noe for oss. Vi fikk navn og 
nummer til Ellen Blakstad 
Christensen i Bodø som hadde to 
lundehunder. Hun var gjestfriheten 
selv og inviterte oss på kvelds dagen 
etter. Det ble et varmt og godt møte 
med Odin og Eisa og deres matmor, 
vi var overbevist og dypt sjarmert! 
De hadde også en trollbindende 
oppvisning i godisleting rundt i stua, 
noe vi gjør flere ganger i uka den 
dag i dag med våre egne hunder: 
innertier! Så stas! Godisen er ikke 
noe annet enn vanlige forbiter, men 
det blir SÅ spennende når maten 
kommer inn på denne måten! Eisa 
var forresten første lundehund som 
gjorde det stort i agilitykonkurranser 
her i Norge (deltok bl.a. i NM på 
Hamar ca. 2005?) 

Vi hørte ikke noe mer fra Sofie 
utover høsten, men så en dag ut i 
desember ser jeg annonse i 
lokalavisa om lundehundvalper til 
salgs i Mo i Rana. Jeg var rask på 
labben og ringte Astrid Endresen, 
heldigvis så rask at jeg var 
førstemann til mølla for den eneste 
tispevalpen i dette kullet. Hurra, vi 
skulle nå hente vår første hund 
27.januar. Det ble en lundehund! 
Lite visste vi da at vi skulle få to til 
etter hvert, men på lundehundtreffet 
i Junkerdalen i april/mai 2004 ble det 
spikret: vi skal ha en til! En kompis til 
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Rosa. Den første passende karen 
som ble født var Benoni i Stavanger, 
9.juni 2004. O lykke! For halvannet 
år siden kom så tispe nr 2 i hus. Lina 
fra Mosjøen vil forhåpentligvis føre 
Lundtolas oppdrett videre. Det kan 

ikke understrekes nok hvor kjekt det 
var for en liten lundis med fullt 
arbeidende foreldre å få en kjekk og 
livat kompis I hus. Her snakker man 
økt livskvalitet ja! Til dere som bare 
har en hund: løp og kjøp en til. 

 

 
 

Barndommens nabohund: lundehunden Snorre, sommeren 1975, eid av familien 
Elvik. Tilfeldighetene har gjort at jeg i dag jobber sammen med en av familiens 
svigerdøtre. Stor takk til Marianne Elvik som har saumfart gamle albumer og 
slides I jakten på et fint bilde av min barndoms Snorre. 

 

Værøytreffet på DVD 

Det meldes nå at DVD'en fra Værøytreffet nylig er ferdigstilt. Vi viser 
til artikkel om dette i Lundehund-nytt 4/09. Du kan bestille den ved å 
ringe til: 

Arve Helling: 900 12 821 eller Jan H. Opsanger: 995 74 139 

Pris: kr 250,-  
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Historiske tilbakeblikk 

Vår første Lundehund 
”Lundeurens Njord” fikk vi i 
1968. 

Han kom fra Ellanor Christie i 
Hamar, med toget til Trondheim. 

Det var ikke vanlig å hente den 
gangen, tror han var bare 7 
uker. 

Den gangen var det bare ca 50 
Lundehunder i Norge, og rasen 
ble ikke eksportert. Og vi var 
fritatt ”hundskatt”, for den som 
husker den skatten.  

Njord var i følge forfatteren Anne 
Ragde (som har vokst opp i gata) 
”Gatas skrekk” – men han hadde 
heldigvis respekt for far i huset. 

Njord ble avlivet i 1977 sannsynligvis 
hadde han da i følge dyrlegen kreft. 

Jeg kan si mye mer om Njord og flotte 
opplevelser med vår første 
Lundehund, men det får bli en annen 
gang. 

 

Bildene over viser Njord sammen 
med Silja, en av våre huskier.  

På bildet til høyre er mammaen til 
Njord, ” Lundeurens Min”. Antar 
hun ble født ca 1960. 

 

Med hilsen 

Mari Østgaard 
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Nytt fra avlsrådet 
Tekst: Ingvild Svorkmo Espelien 

 

Et nytt år er i gang, en kald vinter 
med flott skiføre her i Trøndelag. 
Hos oss har vi hatt en nokså trist 
periode da vår to eldste hunder er 
gått bort. De var gamle og hadde 
levd et begivenhetsrikt liv, det er jo 
en normal del av det å ha hunder at 
de en gang blir gamle og dør. 
Likevel er det veldig trist og vi 
savner dem. 
Avlsrådet har jobbet med flere saker 
i vinter. Hanna Gautun forteller et 
annet sted i bladet om et prosjekt 
finansiert delvis ved midler klubben 
har fått fra dyrlege Smidts stiftelse. 
Vi oppfordrer også alle dere som 
skal delta på spesialutstilling og treff 
i Stavanger til sommeren til å delta 
på klubbens oppdretterseminar. Det 
vil egne seg for alle som er 
interessert i rasen og oppdrett av 
lundehund, også hannhundeiere.     

Lundehundhanner som skal 
tappes for lagring av sæd i 
genbanken 

Genbanken for norske hunderaser 
er et lager av sæd som skal være en 
sikkerhet for en rase dersom den 
trues av utryddelse. Den er per i dag 
dessverre ikke tilgjengelig for 
”rullering”, det vil si at det ikke i 
ordets rette forstand er en bank, 
men snarere et lager til bruk i en 
krisesituasjon. 

Norsk Genressurssenter og NKK har 
i 2009 inngått en ny avtale om 
tapping og lagring av hannhunder fra 
de norske bevaringsrasene av hund. 
Norsk Lundehund Klubb var invitert 
på møte med NKK, 
Genressurssenteret og de øvrige 
norske bevaringsrasene 

(Haldenstøver, Dunker og 
Hygenhund, samt Norsk elghund 
sort og Norsk buhund) i august 
2009. Norsk elghund sort og Norsk 
buhund møtte dessverre ikke, Norsk 
elghund grå er ikke utryddingstruet 
og var derfor ikke invitert, mens 
Norsk Lundehund var den eneste 
spisshundrasen som var 
representert på møtet. En 
presentasjon av rasenes status og 
situasjonen for genbanken innen 
hver rase ble lagt fram. Dette er 
omtalt i Lundehundnytt fra høsten 
2009. I løpet av høsten plukket 
avlsrådet for norsk lundehund ut nye 
hanner til tapping. Ingvild Svorkmo 
Espelien var ansvarlig for arbeidet, 
men fikk hjelp i form av forslag og 
vurderinger av resten av avlsrådet. 
Klubbens tillitsmannsapparat ble 
kontaktet, og lokalkontaktene og 
lokalavdelingene ble bedt om å 
komme med innspill. Det endelige 
utvalg av hanner ble foretatt av 
Hanna Gautun og Ingvild, og særlig 
god hjelp med konkrete forslag fikk 
vi fra Gerd Haugen og Gro Viken.  
En takk til disse for hjelpen og en 
takk til alle andre som bidro til å 
finne fram til aktuelle hanner. 

Vi har plukket ut 9 hanner etter 
følgende kriterier: 

Hannene er lite i innbyrdes slekt og 
kommer fra ulike oppdrettere spredt 
utover i landet 

 De skal helst ikke ha for mange 
avkom, men gjerne ett kull 
(beviselig fruktbar). 

 Gjerne hanner som har gitt 
valper ved inseminasjon med 
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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 

 Hannene skal være rasetypiske 

Det siste er normalt ikke noe 
problem, da kvaliteten på 
lundehundene i Norge i dag er 
ganske stabil. Vi har ikke stilt som 
krav at hundene skal være stilt ut.  

Eier av hannhunden må samtykke i 
at hundens tappes, og må ha  

anledning til å stille opp for tapping. 
Dette innebærer en eller to turer inn 
til Norges Veterinærhøgskole med 
hunden. Alle eierne vi spurte sa ja 
og var villig til å gjøre dette. Det er 
veldig hyggelig at lundehundeierne 
stiller så lojalt opp for klubben og 
rasen. Lista under viser hanner som 
er valgt ut. Det gjenstår å se om 
disse hannene lar seg tappe og har 
en god nok sædkvalitet for lagring. 

Avlsrådet ønsker eierne av 
hannhundene lykke til med 
oppgaven, og takker varmt for at 
dere er villige til å stille opp for rasen 
og klubben. Så krysser vi fingre for 
at tapping og lagring går bra, og at 
sædkvaliteten er godt nok for 
genbanken.  

 Navn hannhund Regnr/ 
Inavlsgrad % 
5 gen 

Bosted/eier Avkom/Ant. 
kombinasjoner 

1 Navahoos Birk 
Yksander 

S18786/2009 
1,79% 

2219 Brandval 
Turid Johansen 

0 

2 Lundtolas August 12494/06 
1,513% 

1259 Oslo 
Ove Sundby 

4/1 

3 Felix Geirason 15237/04 
4,55% 

3400 Lier 
May Britt Iversen 

3/1 

4 Eriksro Lunde-Fenris FIN37088/04 
0,36% 

0682 Oslo 
Kristin Killi 

13/4 

5 Lhaxy’s Eddie 04897/07 
1,576% 

2410 Hernes 
Bjørnar Olsen 
Røtvold 

0 

6 Lundetuvan’s Odin 
Trollnype 

S14671/2007 
2,178% 

7000 Trondheim 
Arve Monkan/ 
Beate Løvlid 

6/4 

7 Løvheims 
Gyllenbursti 

09448/05 
2,911% 

0590 Oslo 
Magne Lund 

0 

8 Papilotta’s Albus 11389/07 
1,782% 

0590 Oslo 
Magne Lund 

0 

9 Maahornets Nipp 05050/02 
2,2448% 

1342 Gjettum 
Bergljot og Egil 
Jensen 

0 
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Kartlegging av albumin-nivå hos  
friske lundehunder 

Tekst: Hanna Gautun 
 

NLK har fått økonomisk støtte fra 
Dyrlege Smidts stiftelse til å 
gjennomføre en kartlegging av 
albumin-nivået på friske 
lundehunder. Hensikten er å 
sammenligne disse verdiene med 
verdier målt på hunder med 
intestinal lymfangiektasi (IL)/IL 
lignende symptomer. Prosjektet vil 
bli gjennomført i samarbeid med 
Strinda Smådyrsklinikk.  
Ved mistanke om IL måler dyrlegene 
nivået av albumin og totalprotein i 
blodet. Er disse lave, er det et tegn 
på lekkasje av protein fra blodet til 
tarmen, hvilket er et tydelig tegn på 
IL. Men hvor ligger nivået hos friske 
lundehunder? Dette vet vi ikke så 
mye om siden folk flest kun 
oppsøker dyrlegen for prøvetaking 
når hunden har symptomer på at 
noe er galt. Det er en kjent sak at 
det kan være til dels store 
fysiologiske variasjoner mellom 
forskjellige hunderaser. 
Albuminverdier for andre raser 
behøver ikke være direkte 
overførbare til lundehund. 

Vi har i dag mistanke om at det kan  

være betydelige variasjoner på 
albumin-nivået hos klinisk friske 
lundehunder. Kan vi se noen 
sammenheng mellom hvordan det 
går over tid med de hundene som 
var klinisk friske med relativt lave 
verdier i forhold til de med de 
høyeste verdiene? Disse forholdene 
ønsker vi å studere som et ledd 
arbeidet med å bedre rasens helse i 
forhold til IL. 

I første omgang vil vi kontakte 
aktuelle hundeeiere med forespørsel 
om å bidra med blodprøve av friske 
hunder. (Disse vil få sine utgifter 
dekket av prosjektet.) 

For sammenligning ønsker vi også 
tilgang på blodverdier fra syke 
hunder. Har du tilgang på målinger 
av albumin/totalprotein tatt av 
lundehunder med IL-symptomer, 
ber vi om at deg kontakt Hanna 
Gautun, 
hanna.gautun@nt.ntnu.no for å få 
tilsendt et spørreskjema for 
rapportering av verdiene sammen 
med beskrivelse av hundens 
helse. 

 
 

 

Foto: Gunn Tove Ormset 
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OPPDRETTERSAMLING 

 

Ålgård søndag 11. juli 2010 

 

I løpet av dette seminaret vil vi komme inn på viktige sider ved avl på Norsk 
Lundehund, som f.eks. valg av paringspartnere, helsehensyn, drektighet, 
valpestell og salg. Det vil være mulighet for spørsmål, diskusjon og deling av 
erfaringer. Seminaret egner seg derfor både for deg som vurderer å ha et 
valpekull for første gang og deg som har lang erfaring. Hannhundeiere er også 
svært velkomne! 

 

Foreløpig program 

  

10.00-10.10 Åpning  

10.10-12.30 
 

"Helse, avl på små populasjoner, fruktbarhet og parring" ved 
Ingvild Espelien 

12.30-13.30 Lunsj (inkludert i deltageravgiften) 

13.30-15.30 "Drektighet, fødsel og valpestell" ved Ingvild Espelien 

15.30-16.30 
Middag (ikke inkludert, vi bestiller pizza sammen til de som 
ønsker) 

16.30-17.30 
"Valpeformidlers rolle, krav til valpekjøper, kontraktinngåelse 
etc" ved Liv Skjervik 

17.30-18.00 Oppsummering / Evaluering 
 

FRIST FOR PÅMELDING OG BETALING: 13. juni 2010 

Påmelding /spørsmål sendes til: oppdretterseminar@lundehund.no  

Eventuelt pr telefon til: Merete Evenseth +47 9164 4269  

Pris pr deltager:  

200 kr til konto: 
7877.06.94409. Husk å merke 
innbetalingen med 
Oppdretterseminar 2010. 

 

VELKOMMEN! 
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Gjeterhunden Sonny 
Tekst og foto: Berit Fanneløb Marthinussen 

 

Vi bor i Lødingen Vestbygd, lengst øst 
i Lofoten, og i dette området var det 
som ellers i landet, ofte en hund på 
hver gård. Buhunden og lundehunden 
var vanlige gårdshunder, og ofte var 
gårdshunden en blandingshund av 
disse to rasene. Vi hadde flere slike 
hunder hos oss, og ble begeistret for 
disse små, aktive og familiekjære 
hundene. 

Etter mange diskusjoner ble vi enige 
om at vår neste hund skulle være en 
lundehund, vi ville være med på å 
opprettholde denne særnorske 
hunden som hører hjemme i distriktet 
vårt.  

Men det var ikke så enkelt å få tak i en 
lundehund. Etter mange forespørsler, 
telefoner og undersøkelser fikk vi en 
valp fra Margit Lines Våtvik, Troja av 
Linesviken.  

 

Hun fikk navnet Sonny, og viste seg å 
være en kvikk og glad liten valp som 
straks fant seg til rette hos oss og ble 
godvenner med katten Missy. Sonny 
ble etter hvert en ivrig musejeger, og 
hun ble ekspert på å fange mus, grave 
dem opp og ta livet av dem. Hun var 
flinkere enn katten Missy, men 

heldigvis spiste hun dem ikke opp, 
hun bare la dem fra seg til glede for 
kråke og skjære (tror vi).  

Vi bor i ei bygd med mange gårder, og 
på den nærmeste gården bodde den 
gang 160 geiter. Disse skulle beite i 
dalen innenfor huset vårt, men som 
geiter flest likte de helst å beite andre 
steder enn der de skulle være. Dette 
resulterte i at de hver eneste dag kom 
ned på våre marker og tråkket i 
gresset. Fikk vi ikke jaget dem bort, 
kom de også inn i potetåkeren eller 
hagen for å beite på blomster og 
busker. Dette var vi ikke spesielt 
begeistret for, det gikk mye tid til å 
jage geiter.  

Sonny brydde seg tilsynelatende ikke 
så mye om geitene. Vi tok henne av 
og til med for å jage, men hun ville 
ikke bjeffe og jage, selv om hun fort 
oppdaget at geitene var redd 
bjeffende hunder. Vi slapp henne aldri 
løs, vi var redd for at hun da skulle 
begynne å jage på egen hånd. Hun 
hadde ingen opplæring som 
gjeterhund. 

Vi gikk mye på tur i marka, og Sonny 
jaktet på mus. Hun fulgte oss trofast, 
men så snart hun fikk en sjanse, sto 
hun og grov i et musehull. Gikk vi flere 
i lag, var hun tilfreds om vi gikk 
sammen, da kunne hun slappe litt av. 
Dersom vi delte oss i to grupper, ble 
hun stresset. Da sprang hun fra 
gruppe til gruppe og passet på oss. 
Mest tilfreds var hun dersom hun bare 
hadde to å passe på. Da gikk vi alltid 
sammen, og Sonny kunne jakte mus 
på egenhånd. 
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Geitene plaget oss hele sommeren, 
og en dag lot vi Sonny gå løs mens vi 
jaget flokken av marka. Da oppdaget 
vi plutselig at hun prøvde å samle 
geitene. Hun sprang i ytterkant av 
flokken, drev dem inn mot midten av 
marka og samlet dem der. Så prøvde 
hun å drive dem i samlet flokk ut av 
marka og innover i dalen. Alt foregikk 
uten bjeffing eller biting. Hun drev dem 
av gårde som en ekte gjeterhund. 
Plutselig prøvde ei geit å stikke av, 
men Sonny oppdaget det med en 
gang og hentet geita inn igjen. 
Flokken ble drevet sakte, men sikkert 
innover i dalen. 
Og når vi stoppet, 
stoppet Sonny 
også. 

Dette overrasket 
oss. Sonny hadde 
ingen opplæring 
eller øvelse som 
gjeterhund. Hun 
hadde heller ikke 
vært sammen 
med gjeterhunder. 
Var det en tilfeldig 
hendelse, eller 
hadde hun en 
egenskap som vi 
ikke hadde oppdaget? Vi hadde heller 
ikke hørt at lundehundene var 
gjeterhunder. En lundehund var jo en 
fuglehund, det visste vi. Men Sonny 
var ikke interessert i fugler heller. De 
eneste fuglene hun jaget var kråke og 
skjære. 

Dette måtte vi forske mer på. 

Etter dette tok vi med oss Sonny hver 
gang vi skulle jage geiter. Og hver 
eneste gang skjedde det samme. 
Sonny ringet inn geitene, samlet hver 
enkelt som ville lure seg unna, og drev 

flokken ut av marka – eller over brua 
og videre dit vi ga beskjed om. Alt 
foregikk uten glefsing og bjeffing, det 
var lydløs gjeting slik vi har sett 
enkelte gjeterhunder jobbe. Hun holdt 
seg alltid i nærheten av oss, og jobbet 
aldri for moro skyld, men på 
kommando fra oss. Og kom tilbake 
når vi stoppet opp. Det så ut som om 
hun likte arbeidet og fikk fort kontroll 
over geiteflokken. Når hun hadde fått 
geitene dit vi ønsket, kom hun glad og 
lykkelig tilbake for å få ros. 
Geiteflokken var ikke interessert i å bli 
drevet bort, så de var gjenstridige. 

Men Sonny ga seg 
ikke, hun sto på og fikk 
drevet dem dit vi 
ønsket. 

Vi fikk tilbakemelding 
fra bønder og andre 
forbipasserende som 
så på gjetingen, og de 
fleste trodde hun var 
en hund som var 
opplært til arbeidet.  

Dessverre fikk vi bare 
jobbe to somre 
sammen med Sonny. 
Hun ble 8 år gammel, 
og døde i mai 2009. 

Nå har vi en annen lundehund, 
Lundtolas Bolette Frøya som er 2 år.  

Naboen har fått 300 geiter, så vi 
regner med at presset på markene 
våre blir enda større i de kommende 
årene. Så vi vil prøve Frøya til gjeting 
og se om hun har samme 
egenskapene som Sonny, eller om det 
bare var en tilfeldighet at Sonny kunne 
gjete. Når det gjelder musejakt er 
Frøya godt opplært og allerede en 
ekspert, men det blir spennende å se 
om hun også er gjeterhund. 
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Vandrertroféer for norsk lundehund 
Ajour januar 2010 

Presentasjon kommer i senere nummer av bladet 
 

1. Kennel Enerhaugen’s vandrepokal – Labbepokalen 
Gitt av Zenia og Christen Lang i 1985 

2. Rudiger Jenzen’s Oppdretterpris, Vandrepremie 
Gitt av Rüdiger Jenzen, Tyskland i 1983 

3. Damenes Pokal, Vandrepremie. 
Gitt av Grethe Bergwitz-Larsen Og Elsa Hagen Raastad i 1983. 

4. Vandringspris til bästa tik i öppen klass 
Gitt av Svenska Lundehundsällskapet i 1987. 

5. Vandrepokal til beste lundehundtispe 
Gitt av Kennel Vensaasen v. Helga og Bjørn Hagen (Utdelt 2003) 

6. Vandrepremie til beste lundehund 
Gitt av Lundehundens Venner i Danmark 1988. 

7. Vandrepris til minne om Sørbygda’s Villak 
Innstiftet av Solveig og Karl Heide Arild (Utdelt 2003) 

8. Lundestuens vandrepremie 
Gitt av Inger og Aksel Kristiansen, Danmark. (Utdelt 2003) 

9. Vandrepris til BIM-hund 
Gitt av Kennel Mountjoy, Sverige 1994 

10. Kennel Forsberget’s vandrepokal til beste tispe i åpen klasse 
Gitt av Stina Persson. 

11. Kennel Linesviken’s vandrepremie til oppdretter av beste valp 
Gitt av Margit Lines Våtvik i 2002 

12. Vandrepris til beste hannhund 
Gitt av Kennel Boromir, Mary og Siv Kvarnström, Sverige  

13. Vandrepris til beste valp 
Gitt av Sharon Pederson og Frank Bays, USA 

14. Kennel Paluna’s vandrepreme til beste veteran 
Gitt av Liv og Einar Skjervik  (utdelt 2009) 

15. Måstadpokalen 
Gitt av Fam. Burschil, Tyskland år 2005. 

16.  Gave fra DCNH, Tyskland til BIR og BIM veteran,  (utdelt kun året 2006.) 

17. Værøy-Lita’s Vandrepremie til BIM veteran 
Gitt av Gro Viken. 

18. Kennel Linesviken’s Vandrepokal til beste veteran 
Gitt av Margit Lines Våtvik. (Utdelt i 2000) 

19. Kennel Valpåsen’s vandrepremie til oppdretter av beste valp 
  (Utdelt i 2000) 

20. Dansk pris- til dårligste plasserte hund, gitt i 2007. (Aldri utdelt) 
21. Kennel Enerhaugen’s vandrepremie til beste oppdrettergruppe 

Gitt av Christen Lang i 2009. 

22. Eleanor Christies minnepremie til BIR hund 
Gitt av Christen Lang i 2009 

23. Zenia Langs vandrepremie til BIM hund 
Gitt av Christen Lang 2009. 
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CERT / CACIB – galleri 2009 
 

Aika 
Haakon Den Gode * Alva Skaldsdottir 

Oppdretter: Ann Elin Brunes 
Eier: Turid Annie Andersen 
02.08.2009 Lindstrøm, Terje CERT 

 
Alfiva Sjursdatter 

Syver av Vinterskogen * Ålvisheims Keta Garmsdotter 
Oppdretter: Hans Arvid Øberg 
Eier: Gry N. Devold 
25.04.2009 Hansen, Kari Granaas CERT 

 

 
C’cayuga Lonewolf 

 Avion Paras Primus * Medina Beauty Vaeroya 
Oppdretter: Renata Kosinova 
Eier: Gerd Haugen 
14.11.2009 Wilberg, Leif-Herman CERT 

 
Edda av Vinterskogen 

Eriksro Lunde-Fenris * Ranja av Vinterskogen 
Oppdretter: Ingvild S. Espelien 
Eier:  Beate-Annette Løvlid 
18.04.2009 Bodegård, Göran CERT/CACIB 
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Eriksro Chic Monique 

Skreppeng´s Tommy Tigergutt * Eriksro Valencia Verona 
Oppdretter:  Anneli Rosenberg 
Eier:  Nina Nikorautio 
24.10.2009 Aune, Harald R.CACIB 

 

 
Eriksro Magiska Moxy 

Cliffhanger Daniel * Silversound´s Ella-Cinderella 
Oppdretter: Anneli Rosenberg 
Eier:  Unni Storli 
03.10.2009 Ericsson, Dan R.CACIB 
28.11.2009 Campbell, Ralf D R.CACIB 
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Eriksro Mirakel-Ladyn 

Trofast av Vinterskogen * Sweet Lady Luci 
Oppdretter: Anneli Rosenberg 
Eier: Gunn Tove Ormset 
27.06.2009 Jensen, Hanne Laine R.CACIB 

 
 

 
Eriksro Ofeigstad Veiga 

Tja-Tir´s Viljar * Eriksro Cruella 
Oppdretter:  Anneli Rosenberg 
Eier:  Nina Nikorautio 
24.10.2009 Aune, Harald CERT/CACIB 
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Eriksro Trevliga Liam 

Cliffhanger Faust * Lövheims Hamingja 
Oppdretter:  Anneli Rosenberg 
Eier: Siv Kristin Falch Hjelme 
07.11.2009 Jørgensen, Leif Lehmann CERT 

 

 
Frontpage Arna Atladottir 

Aspheims Trollunge * Atla Skaldsdottir 
Oppdretter:  Johanna Olsson 
Eier:  Dagrunn Mæhlen 
26.04.2009 Svarstad, Per CERT 
07.11.2009 Jørgensen, Leif Lehman CERT 
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Heike av Vinterskogen 

Eriksro Lunde-Fenris * Leika av Vinterskogen 
Oppdretter:  Ingvild S. Espelien 
Eier: Gunn Tove Ormset 
27.06.2009 Jensen, Hanne Laine CACIB 

 

 
Isak Sellanrå av Vinterskogen 

Herkules * Frida 
Oppdretter: Ingvild S. Espelien 
Eier: Iselin Evensen 
29.08.2009 Naveda, Juan Carrero CERT 
 

Lundehund-nytt 1/2010 

 

45 

 



 

 
Leinstadhågens Allco 

Mikkel Rev av Vinterskogen * Ålvisheims Isrid Kongsmoster 
Oppdretter: Rita Hartvigsen Daverdin 
Eier: Claudia Melis og Thomas Holmern 
20.06.2009 Zidar, Miroslav CERT 

 

 
Leinstadhågens Mille Lernæs 

Eriksro Lunde-Fenris * Ålvisheims Isrid Kongsmoster 
Oppdretter: Rita Hartvigsen Daverdin 
Eier: May Elisabeth Lernæs Selbekk 
27.06.2009 Jensen, Hanne Laine CACIB 
03.10.2009 Ericsson, Dan CACIB 

 
Leinstadhågens Zandra 

Mikkel Rev av Vinterskogen * Ålvisheims Isrid Kongsmoster 
Oppdretter: Rita Hartvigsen Daverdin 
Eier: Tove-Ann Vatne Lillevik 
20.06.2009 Zidar, Miroslav CERT 
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Lundestugu’s Linjadatter Alfa Frøya 

Ålvisheims Illuge Skald * Linja 
Oppdretter: Gro W. Viken 
Eier: Merete Evenseth 
14.06.2009 Harris, Dominic CERT 

 

 
Lundetuvans Odin Trollnype 

Två Kronors Berra * Lundesmias Moa 
Oppdretter: Maria Ragnarsson 
Eier:  Beate-Annette Løvlid / Arve Monkan 
18.04.2009 Bodegård, Göran CERT/CACIB 
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Lundtola´s Anna A'mira 

Benoni * Hammerveiens Hera 
Oppdretter: Elin Strand og Magnus Enger 
Eier: Elin og Jim Oddvar Hansen 
13.06.2009 Deschuymere, Normann CERT 

 

 
Lundtola´s Anton Huss 

Benoni * Hammerveiens Hera 
Oppdretter: Elin Strand og Magnus Enger 
Eier: Halvdan Kroken 
22.08.2009 Jørgensen, Leif Lehmann CERT 
23.08.2009 Steinbock, Janiki CERT 
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Lundtola´s Bast Milo 

Benoni * Hammerveiens Hera 
Oppdretter: Elin Strand og Magnus Enger 
Eier: Hege Hellesvik 
20.06.2009 Kärdi, Maret CERT 

 
Lyrypa´s Bera Ii 

Dykebo´s Miklagard * Lyrypa´s Jette 
Oppdretter/eier:  Inger-Mari Storli 
23.05.2009 Lindstrøm, Terje CERT 
15.08.2009 Selbach, Mona K. CERT/R.CACIB 

 

 
Lyrypa´s Buster 

Asterix av Åsen * Lyrypa´s Bessi 
Oppdretter / eier:  Inger-Mari Storli 
05.09.2009 Klepp, Eli-Marie CERT 

Lundehund-nytt 1/2010 

 

49 

 



 

 

 
Lyrypa´s  Prins Jumbo 

Asterix av Åsen * Eriksro Magiska Moxy 
Oppdretter: Unni Storli 
Eier: Gerd Haugen 
25.07.2009 Scheel, Kresten CERT 

 

 
Maahornet’s Annar 

Loke * Maahornet’s Tussa 
Oppdretter: Anne-Lise og Roar Torsteinsen 
Eier: Roger Gibson 
25.07.2009 Campbell, Ralf D CACIB 
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Mopsegårdens Freidig 

Frodo av Vinterskogen * Edda av Vinterskogen 
Oppdretter:  Beate-Annette Løvlid 
Eier:  Elin og Jim Oddvar Hansen 
13.06.2009 Deschuymere, Normann CERT 
14.06.2009 Harris, Dominic CERT 

 
 

 
Navahoos Birk Yksander 

Kveikja Emil-Vorbodi * Paluna’s Launa Geiradotter 
Oppdretter: Birgitta Blomkvist 
Eier: Geir Morten Jansberg 
28.11.2009 Campbell, Ralf D. CERT 
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Paluna´s Gere Sarason 

Bobby * Paluna´s Sara Heradatter 
Oppdretter:  Liv Skjervik 
Eier: Mary Kvarnström 
03.10.2009 Ericsson, Dan CERT/R.CACIB 

 

 
Paluna’s Isa Ylvadatter 

Løvheims Einherje * Paluna’s Ylva 
Oppdretter: Liv Skjervik 
Eier: Turid Helfjord 
07.11.2009 Aune, Harald CERT 

 
Paluna´s Jaran Jerry Ylvason 

Skreppeng´s Torjus * Paluna´s Ylva 
Oppdretter: Liv Skjervik 
Eier: Thore Strand 
07.07.2009 Jakobsen, Aase CERT 
12.09.2009 Lahtovaara, Riitta CACIB 
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Paluna´s Mime Herason 

Dykebo´s Miklagard * Linesvikens Hera 
Oppdretter:  Liv Skjervik 
Eier: Hans Arvid Øberg 
21.02.2009 Campbell, Ralf D CACIB 

 

 
Paluna´s Runa 

Paluna´s Viljar * Paluna´s Vår Heradatter 
Oppdretter:  Liv Skjervik 
Eier: Torild Olsen 
21.02.2009 Campbell, Ralf D CACIB 
09.05.2009 Lindstrøm, Terje R.CACIB 
06.06.2009 Lang, Christen CACIB 
15.08.2009 Selbach, Mona K. CACIB 
12.09.2009 Lahtovaara, Riitta CACIB 

 
 

Lundehund-nytt 1/2010 

 

53 

 



 

 
Recknagel Olgadanilova 

Silversound´s Napo-Leon * Recknagel Vitapavlis 
Oppdretter:  Merja Mäkinen 
Eier: Solvor og Andreas Melum 
29.08.2009 Forte, Michael CERT 
03.10.2009 Ericsson, Dan CERT 

 

 
Silversound´s Meno-Mono 

Tja-Tir´s Viljar * Silversound´s Jalo-Kivi 
Oppdretter: Raili Bloigu 
Eier: Jaana Kaarre 
24.10.2009 Aune, Harald  CERT/CACIB 

 
Silversound´s Napo-Leon 

Skreppeng´s Tommy Tigergutt * Sweet Lady Luci 
Oppdretter: Raili Bloigu 
Eier: Katariina Wendell 
24.10.2009 Aune, Harald R.CACIB 
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Trodli-Skogen´s Thale Tunadatter 

Chico * Trodli-Skogen´s Tuna 
Oppdretter/eier:  Torild Olsen 
04.04.2009 Brampton, Bob CERT 
01.05.2009 Butrimova, Kornelija CERT 
09.05.2009 Lindstrøm, Terje CERT/CACIB 
06.06.2009 Lang, Christen CERT 
07.07.2009 Lang, Christen CERT 

 
Trodli-Skogen´s Tjalve Runasønn 

Rimfakse * Paluna´s Runa 
Oppdretter: Torild Olsen 
Eier: Anna Nilsson 
15.08.2009 Selbach, Mona K. CERT 

 

 
Trodli-Skogen´s Trym Runasønn 

Rimfakse * Paluna´s Runa 
Oppdretter/ eier:  Torild Olsen 
14.02.2009 Nymann, Gunnar CERT 
04.04.2009 Brampton, Bob CERT 
01.05.2009 Butrimova, Kornelija CERT 
09.05.2009 Lindstrøm, Terje CACIB 
06.06.2009 Lang, Christen CACIB 
15.08.2009 Selbach, Mona K. R.CACIB 
03.10.2009 Ericsson, Dan CACIB 
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Troy av Vinterskogen 

Ålvisheims Illuge Skald * Leika av Vinterskogen 
Oppdretter:  Ingvild S. Espelien 
Eier: Ann Eliss og Stig Moen 
27.06.2009 Jensen, Hanne Laine CERT/R.CACIB 

 

 
Ålvisheims Illuge Skald 

Paluna´s Viljar * Urda 
Oppdretter: Unni og Eiliv Hofstad 
Eier: Solvor og Andreas Melum 
15.08.2009 Selbach, Mona K. CACIB 
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Ålvisheims Live Hedesdotter 

Svix av Vinterskogen * Ålvisheims Hede Skjoldmøy 
Oppdretter/eier:  Unni og Eiliv Hofstad 
26.04.2009 Løvenkjær, Svend CERT 
28.11.2009 Campbell, Ralf D CERT/CACIB 

 

 
Ålvisheim Nauma Livesdotter 

Paluna´s Mime Herason * Ålvisheims LiveHedesdotter 
Oppdretter: Unni og Eiliv Hofstad 
Eier: Ida Skarkerud 
06.09.2009 Molin, Nils CERT 
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Ålvisheims Orvar-Odd Hedesson 

Soumalainens Munin * Ålvisheims Hede Skjoldmøy 
Oppdretter/Eier: Unni og Eiliv Hofstad 
29.08.2009 Forte, Michael CERT 
 
 

Nytt fra Møre og Romsdal 

Gunn Tove Ormset har pga utvidet ansvar i redaksjonskomitèen trukket seg fra 
vervet som kontaktperson. Irene Stølan fra Ålesund har takket ja til å ta over. 

I forbindelse med hundetellinga som 
nettopp er gjennomført fikk vi mange 
positive tilbakemeldinger på å arrangere 
sosiale treff i fylket.  

Vi inviterer til sosial sammenkomst 
lørdag den 29. mai 2010 

på Knotten Hundepark ved fergeleiet på 
Valderøya utenfor Ålesund. Her er det 
gode muligheter til å treffes å ha det 
sosialt (bli kjent), trene utstilling eller litt 
agility. Hundeplassen har egen 
varmehytte å søke ly i viss været ikke 
skulle være på vår side den dagen. For 
de som er interessert arrangerer 
Sunnmøre Hundeklubb utstilling 
m/valpeshow, LP, AG og AG hopp 
søndag 30. mai. 

 

Tina på tur.  
Foto: Irene Stølan 
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Nytt fra avdeling Nordland 

Pinsetreff i Stokkvågen. 

Medlemmer og andre lundehundeiere inviteres og ønskes velkommen til 
Pinsetreff i Stokkvågen 21.-24. mai. Treffet holdes på Heimevernets hus/ område 
i Stokkvågen, Lurøy kommune, v Riksvei 17. Vi satser på å gå på turer og se på 
en del av severdighetene i nærområdet. Ellers legges det opp til et uformelt treff 
med mye hundeprat, utveksling av erfaringer og godt humør. 

Med litt tilrettelegging er det mulighet for å ha hundene løse ute der vi bor. Siden 
det er hekketid for fuglene må vi ha de i bånd når vi går på tur. Dere må ha med: 

Sengetøy/ soveposer/ håndklær, klær til å være ute i/ turklær, tørrmat og grillmat. 

Påmelding og informasjon om treffet til Tina K. Fransson innen 10. mai, tlf. 
91634847 eller e-post: tinakar@online.no 

Vel møtt! 

Innkalling til årsmøte Norsk Lundehund klubb, Avdeling Nordland   

 Medlemmer i Norsk Lundehund klubb, Avdeling Nordland innkalles til Årsmøte i 
Stokkvågen, Heimevernets hus, lørdag 22. mai kl. 1800-2000. Medlemmene 
oppfordres til å melde inn saker og komme med forslag på kandidater til 
tillitsvervene. 

Saker meldes til leder Tina K. Fransson, Lyngenveien 34, 8663 Mosjøen 
e-post: tinakar@online.no, tlf. 916 34847. 

Forslag til kandidater til valg: Øyvind Jenssen, Strandveien 6, 8700 Nesna,        
tlf. 958 26714. 

  Frister i forbindelse med årsmøtet: 
 Kandidater på valg: 25. april 
 Saker: 2. mai 
 Valg: To av styremedlemmene og en fra valgkomiteen er på valg. 
 Sosialt samvær etter møtet. 

Saksliste for Årsmøtet: 
* Valg av dirigent, referent, tellekorps og to til å skrive under møteboka 
* Godkjenning av innkalling 
* Godkjenning av saksliste 
* Årsberetning fra NLK. Avdeling Nordland 
* Regnskap for 2009 
* Aktivitetsplan 
* Innkomne saker 
* Valg 

Vel møtt! 
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Nytt fra avdeling Trøndelag 

Hei alle sammen! 

Når dette leses er vi kommet godt inn i 2010 og det merkes godt at går mot lysere 
tider. Det synes som det er ganske lenge siden vi møttes til Avdelingens årlig 
juletreff den 6. desember i fjor. Arrangementet fant sted på Øysanden 
samfunnshus, og forløp etter tradisjonelt mønster med tilbud om en felles tur på 
ca 45 minutter fulgt av julelunsj. Medlemmene bidro med medbrakt julemat, mens 
avdelingen sto for gløgg og annen drikke. Et bugnende koldtbord og koselige 
omgivelser bidro til hyggelig stemning. Etter maten kom nissen med overraskelser 
til de yngste. Det sedvanlige julelotteriet, der deltagerne bidro med gevinster, ga 
en inntekt på 1690 kr! Treffet samlet i alt 30 deltagere, samt ca 25 hunder og var 
et hyggelig avbrekk i en hektisk førjulstid. 

Nå som både jule- og nyttårsfeiringer er tilbakelagte er det tiden for å tenke på 
hva slags aktiviteter vi vil fylle 2010. Dette arbeidet har startet opp i form av 
forberedelser til avdelingens årsmøte som finner sted den 13. mars kl 14.00, på 
Skjetlein Ressurssenter på Klett. Her blir det god anledning til å fremme forslag til 
lokale arrangement fremover. Etter årsmøtet vil Ingvild Espelien holde et foredrag 
om “Livet med lundehund på Måstad, inntrykk basert på intervjuer foretatt av 
gamle Værøyboere høsten 2009”. Foredraget er en del av prosjektet “Norsk 
Lundehunds betydning for kystkulturen på Værøy” som er finansiert av Norsk 
kulturråd. Dette er et spennende tema, ikke bare ut i fra et kulturhistorisk 
perspektiv, men også med tanke på forståelsen av vår kjære hunderases egenart. 
Foredraget vil etter hvert bli tilbudt andre steder i landet også, slik at det vil 
komme flere til gode. 

Til slutt vil jeg ønske dere alle god tur, på ski og til fots sammen med 
lundehundene deres! 

 

Hanna Gautun 

For styret i NLK, Avd. 
Trøndelag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundehunder på avdelingens julelunsj.  
Foto: Dagrunn Mæhlen 
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Nytt fra avdeling Rogaland 

Spesialutstillingen 2010 

Helgen 9. til 11. juli ønsker vi i NLK avdeling Rogaland alle lundehundvenner 
hjertelig velkommen til en spennende helg i Gjesdal kommune!  

Solås skole på Ålgård er stedet! 

Et utvidet styre i Avdeling Rogaland jobber for tiden intenst for at alle skal få et fint 
opphold og en trivelig helg hvor lundehunden naturlig nok står i sentrum for 
begivenhetene. 

I tillegg til spesialutstillingen arrangeres det oppdrettersamling og styret i NLK skal 
også avholde sitt årsmøte her. Det høres ut til å bli en rimelig hektisk helg for de 
som skal få med seg alt. 

Litt om programmet:  

Fredag 9. skal styret ha sitt årsmøte. Det vil også være anledning til å registrere 
seg og motta startnummer mellom kl 1700 og 2100 fredag kveld. 

Lørdag 10. blir det spesialutstilling, middag med premieutdeling, utlodning og 
kanskje litt underholdning? 

Dommere i år blir Eli Marie Klepp og Geir Nordahl Pedersen. 

Søndag 11. blir det oppdrettersamling. Se egen informasjon om påmelding til 
dette. 

For dem som ikke deltar på oppdrettssamlingen vil vi hvis det er interesse og 
været tillater det, prøve å få til en fellestur. 

Sted: 

Alle aktivitetene, bortsett fra middag og premieutdeling, kommer til å foregå på 
Solås skole, Åfaret 4 på Ålgård. Skolen ligger i fine omgivelser like utenfor Ålgård 
sentrum. 

Det er ca 10 minutters kjøring fra Sandnes og 20 minutter fra Stavanger på E39. 
For de som har shopping som sidehobby kan nevnes at det er ca 15 minutters 
kjøring til IKEA eller KVADRAT, et av Norges største butikksenter. 

De som heller vil se litt vakker natur kan vi anbefale en tur til Rogaland Arboret 
bare fem minutters kjøring fra Ålgård eller en av de mange strendene på Jæren. 

Praktiske opplysninger: 

Noen tips til overnatting kan være Gjesdal Gjestgiveri, Kongeparken camping 
eller Frafjord Marina som alle ligger i Gjesdal kommune. Anbefaler ellers å gå inn 
på kommunens hjemmeside; www.gjesdal.kommune.no for å hente tips om ting å 
se og besøke, her er mye fint og spennende. Flere overnattingssteder og generell 
turistinformasjon om hele regionen vår finner du her: www.regionstavanger.com/.  
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Påmelding: 

I år skal påmeldingen til spesialen gjøres elektronisk via NKKs DOGWEB. 

Eventuell manuell påmelding til spesialen gjøres til: Torild Olsen, Postboks 95, 
4339 Ålgård eller via E-mail til torildo3@online.no 

Hvis noen trenger ytterligere opplysninger eller hjelp før eller under 
utstillingshelga er det bare å ta kontakt med: 

 helge.hatleskog@lyse.net  

 torildo3@online.no  

 livskjervik@hotmail.com  
Så lover vi å hjelpe dere så godt vi kan. 

For priser og påmeldingsfrister, se side 8.  

 

 

 

 

Trym på spesialen 2008 – Foto: Gunn Tove Ormset 
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English corner 
 

Page 8: News from the board 
The specialty will be held in Stavanger 
the 10

th
 of July, entries through NKK’s 

Dogweb. Deadline 6
th
 of June.  

Page 9: Announcement about the 
annual meeting 
The annual meeting will be held on 
Friday the 9

th
 of July at the specialty. 

Page 10: Information from the 
election committee 
Page 11: The puffin dog calendar 
2011: Activity and environment 
The theme for next year’s calendar will 
be “Activity and environment”. 
Page 12-13: Open dialogue meeting 
with NKK in Oslo, Saturday 
16.01.2010 
The Norwegian Kennel Club arranged 
a dialogue meeting between the main 
board in NKK and the member clubs. 
Page 14-15: Mille on a special 
search training course 
May Elisabeth Selbekk and her puffin 
dog had a positive experience in 
special search.  
Page 16-17: Puffin dog at the 
“Hundelivsmesse” and Dogs4All 
Hege Hellesvik presented the breed 
on two different fairs this autumn. 
Page 18-19: The Norwegian puffin 
dog club’s book project 
The club is working on a book about 
the puffin dog, to be released in 2012.  
Page 21-22: Lillelunden – the 
children’s and youth’s pages 
Page 23-26: Our dear friends, the 
puffin dogs 
Margit L. Våtvik tells us about her 
experience with puffin dogs.  
Page 27: Puppies born since the 
last edition 
Page 28: The puppy year 2009 
38 puppies were born in 2009. 
 
 

 

Page 29-30: Dog of the year 
The dog of the year will be announced 
on the annual meeting in Stavanger. 
Page 31-32: The choice fell on a 
puffin dog 
Elin Strand and her choice to buy a 
lundie. 
Page 32: The Værøy gathering on 
DVD 
The DVD can be ordered by phone:  
Arve Helling: +47 900 12 821 
Jan H. Opsanger: +47 995 74 139 
Page 33: Historical flashbacks 
Mari Østgaard about her first puffin 
dog, Njord, which she got in 1968. 
Page 34-37: News from the 
breeding council 

 Information about the frozen 
semen project 

 NLK has started a project on 
mapping the albumin levels in 
healthy puffin dogs. 

 Sunday the 11
th
 of July, there will 

be arranged a breeder gathering 
in Ålgård. 

Page 38-39: Sonny, the goat herder 
dog 
Berit Fanneløb Marthinussen about 
how her puffin dog, Sonny, learned 
herding goats on her own. 
Page 40: Trophies  
Page 41-58: CERT/CACIB gallery 
2009 
Page 58: News from Møre & 
Romsdal 
Page 59: News from Nordland 
Page 60: News from Trøndelag 
Page 61-62: News from Rogaland 
Page 64-65: News from the Swedish 
puffin dog society 
Page 66: News from the Finnish 
puffin dog club 
Page 67: News from NLAA 
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Nytt fra Svenska Lundehundsällskapet 

Utställning 
Klubben genomförde under året en mycket lyckad inofficiell utställning i Lundedet 
utanför Karlskoga i Värmland med 37 deltagande lundehundar.  

BIR-valp Hammarhöjdens Rista 
BIM-valp Canviva´s Aqua Vitae 
BIR-veteran DK UCH, FI UCH, INT UCH, NO UCH, SE UCH Boromir Månfrid 
Månfaxe 
BIM-veteran INT UCH, NORD UCH SE V-02, SE V-05, VWW-08 Bamse Brakar 
av Vinterskogen 
BIR FI UCH, NORD V-07, SE UCH Eriksro Luriga Ludwig 
BIM Glimma´s Ann-Katrin Akleja. 
Tasspriset Skreppeng´s Peer Gynt 

SSUK:s domarkonferens i november 
Klubben tog på uppmaning av SSUK fram ett raskompendium med bilder och 
kommentarer som bland annat nya domare ska kunna använda i utbildningssyfte.  
Kompendiet togs fram i nära samarbete med exteriördomare Hans-Åke Sperne, 
en av två domare i Sverige som är experter på norsk lundehund. 
Hans-Åke Sperne presenterade rasen på domarkonferensen och tre tikar och tre 
hanar i varierande åldrar representerade rasen, alla hundarna var champion. 
Även Christen Lang, Norges främste expert på norsk lundehund, deltog i 
presentationen. Klubben fick beröm för den höga klass som hundarna höll. 

Klubbverksamhet 
Under året har klubben givit ut fyra nummer av tidningen Lundehunden.  

Ett förslag till förra årsmötet om tävlingen Årets Lundehund innebar att en 
arbetsgrupp tog fram nya regler för tävlingen som bland annat innebär att även 
utländska hundar kan delta i tävlingen så länge deras ägare är medlemmar i 
Svenska Lundehundsällskapet och utställningarna anordnas av antingen SKK, 
SSUK eller SLS. Om två år ska reglerna utvärderas. 

Klubben hade vid årets slut 128 medlemmar. 

Nyregistrerade hundar 
Under året har 30 lundehundar nyregistrerats hos SKK. 15 hanar och 15 tikar. 

Styrelsen 
Ordförande är Cecilia Obitz, övriga ledamöter är Elin Müller (vice ordförande), 
Anette Virhage (kassör), Annika Ågren (sekreterare), Maria Hedström, Monika 
Öhlén Krüger, Johanna Olsson och Birgitta Blomqvist. 

I avelskommitten finns Elin Müller, Johanna Olsson och Monika Öhlén Krüger. 
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Lundehundsträff & Inoff. utställning 

 
Husabergsudde Camping Askersund 

Söndagen 15/8 2010 
  

Domare 

Ingmarie Hagelin 
Reservation för Domarändring 

  

Program 

Vi startar kl 18,00 på lördagskvällen med en minigolfturnering 20:-/ pers.  
Därefter grillafton, ta med det du vill grilla & dricka, vi har potatissallad grönsaker 

och bröd till självkostnadspris OBS. måste beställas 

Söndagen startar med inoff utställning kl 10.00 

Efter utställningen det sedvanliga racet 
  

Fina priser till vinnande golflag, utställning & race  
  

Plats för husvagn, tält och stuga bokas snarast. 
På telefon 076-17 30 117  
www.husabergsudde.se 

Tänk på att Askersunds Int. utställning är samma helg  
(Gr.5 går på lördagen) så boka plats idag. 

  

Klasser: Valp 4-6 mån, 6-9 mån, Junior 9-15 mån,  
Unghund 15-24 mån Öppen 15 mån -, Champion  
Veteran-klass från 8 år. OBS. även kryptoklass 

Avgift 175 kr/hund  
  

Barn m. hund och Par-klass anmäls på plats 25 kr/klass 
  

Anmälan skickas till  
Monika Ölén Krüger Kvarnliden 330 31 Kulltorp 

Mail; monika-hund@hotmail.com 

Anmälningsblankett finns att printa ut från www.lundehund.se   
  

Sista anm/bet.dag 2010-07-31 

Ange hundens namn & regnr på inbetalningen. 
Upplysningar Monika 070-53 44 777  
 

Välkomna! 
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Nytt fra Finska Lundehundsföreningen r.y 

År 2009 var föreningens nionde verksamhetsår. Medlemsantalet var i slutet av 
året 110 personer. Aktiviteterna fortsätter som föregående år. 

Lundehundar deltog med flera hundar på Finlands sällskapshunds 
domarutbildning i april på domarutbildning ordnat av Finlands 
sällskapshundssällskap 2009. 

Sommardagar 27-28.6  Nära Jyväskylä i Uurais på Oikari gård som ägs av 
Finlands jakthundsförening. På plats fanns även denna gång många av 
föreningens medlemmar med sina hundar. 

 På programmet var utställningsträning, spår, sökträning. Nylands 
aktivitetssektion har arrangerat aktiviteter 7 gånger och Tammerfors 
aktivitetssektion en gång. Specialutställningen 19.7.2009 i Heinola i samarbete 
med Finska Sällskapshundsklubbens huvudutställning. Till bäst i rasen valdes 
hanen Silversound’s Meno-Mono och bäst i motsatt kön tiken Silversound’s Hippi-
Hortensia. 

Föreningens årsmöte hölls i Helsingfors i mars 2009. Styrelsen sammanträdde 
under året 5 gånger. 

År 2008 påbörjades en ny lundehundshälsoundersökning och sammanställdes 
som publicerades under 2009 

Medlemstidningen utkom med två nummer under året och en utgåva av årsboken 
med utställningsresultat, bedömningar, registreringar. Till detta även underhåll av 
föreningens webbsida. Valpförmedlingn fungerade som föregående år.  

År 2009 premierades hundar: 

Årets bästa utställningshund 
Silversound’s Meno-Mono, bästa 
veteran Recknagel 
Galinakulakoova, bästa 
agilityekipage Eriksro Ofeigstad 
Veiga och årets bästa valp 
Unique Treasure Berlioz.  

Lundehundpromenader 2010 
9.1, 6.2, 6.3, 11.4, 2.5, 5.9, 9.10,  
7.11 
Kontakta Eija Keskinen: +358 9 
701 2736 eller +358 40 505 2651 
(kvällar) eija.keskinen@pp.inet.fi 

 

 

Årets hund 2009 i Finland, 
Silversound’s Meno-Mono.  
Foto: Jaana Loppukaarre 
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Nytt fra  
Norwegian Lundehund Assosiation of America 

 Great news to report from the United States!!! 

On Thursday, February 11, 2010, the Board of Directors of the American Kennel 
Club (AKC) voted to approve the Norwegian Lundehund into the AKC Stud Book 
on December 1, 2010. The breed will move into the Non-Sporting Group on 
January 1, 2011.  At this point in time, the breed will be considered as fully 
recognized by AKC.  

See http://www.akc.org/pdfs/about/board_minutes/0210.pdf - page 6 

Until this time, the Norwegian Lundehund will remain in the AKC Foundation 
Stock Service (FSS) and will continue to compete in the Miscellaneous Class.  
Within the Miscellaneous Class, Americans are still encouraged to compete in as 
many conformation shows as possible, in order to help educate AKC judges 
about the unique aspects of the breed. 

During this time, the NLAA will continue to be active in promoting the breed.  Here 
are 2 of the bigger events on the schedule: 

 In June, NLAA has been asked to present a Judges Education seminar at 
the Non-Sporting Dog Advanced Institute in Houston, Texas.   

 In August, NLAA has been asked to send a representative to the AKC 
Parent Club Conference to be held in Raleigh-Durham, North Carolina. 

If anyone has any questions, please feel free to contact me at 

peter.rousseau@yahoo.com. 

 
 

Peter Rousseau 
President 
Norwegian Lundehund Association of America 
 

 

Redaksjonskomiteen informerer: 

Norwegian Lundehund Assosiation of America (NLAA) er Norsk Lundehund 
Klubbs samarbeidende klubb i USA. De har i flere år jobbet for å få godkjent 
lundehunden som egen rase i USA, tilknyttet American Kennel Club (AKC). Den 
11. februar 2010 stemte AKC for å godkjenne lundehunden og plassere den i 
”Non Sporting Group” fra 1. januar 2011. Fra denne datoen blir rasen godkjent av 
AKC. Fram til den 1. januar 2011 vil lundehunden være tilknyttet AKC Foundation 
Stock Service (FSS) og vil fortsette å konkurrere i Miscellaneous Class. 
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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. 
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NLK kontaktpersoner 
  

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 Irene Stølan. Søstrene Ratviks vei 12 D, 6015 Ålesund. 
Tlf. 952 22 079. E-post: enerien@yahoo.no 
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. 48 10 38 17. 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 

 

Komiteer og tillitsvalgte 
  

Valpeformidler: Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes Tlf 51672216, mobil 
95886117, E-post: livskjervik@hotmail.com 
 
Avlsrådet 
Felles e-post: avlsraadet@lundet.no   
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 
 
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  
 
Spørreskjema vedr. kull og parringer:  Gerd Haugen, Storsand, 3475 Sætre  
E-post: ger-ha@online.no. Tlf: 32 79 15 70 / 986 33 241 
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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 
 
Lundebua: Karen-Elise og Jon Dalhmo, Drevja, 8664 Mosjøen.  
Tlf. 75 18 76 64 /  90 05 14 20, bestilling: http://lundehund.no/lundebua 
 
Ansvarlig for klubbens kalender 2011: Liisa Koivulehto, Sørlivn. 4, 9018 
Tromsø.  
Tlf: 77 67 28 88 / 95 80 60 57. E-post: kalender@lundehund.no 
 
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. 53 48 17 29 / 99 57 41 39 E-post: j-helops@online.no 
 
Utsendinger til NKKs representatskapsmøte: Styret utnevner to delegater.  
 
Medlemskartoteket: Merete Evenseth, Toras vei 41, 9022 Krokelvdalen. Tlf. 91 
64 42 69. E-post: leder@lundehund.no  
 
Klubbens hjemmeside: www.lundehund.no 
Ansvarlig for klubbens hjemmeside: Magnus Enger, tlf. 951 58 548, E-post: 
vevsjef@lundehund.no 

 

 

Antall medlemmer i NLK: 347 pr 8. mars 2010   

 

Lundehund-nytt 1/2010 

 

70 

 

mailto:terculablaa@hotmail.com
mailto:ke-lise@dahlmo.no
mailto:helge@tollefsen.info
mailto:dagrunn.m@c2i.net
http://lundehund.no/lundebua
mailto:kalender@lundehund.no
mailto:r-tors@online.no
mailto:mereteevenseth@yahoo.no
mailto:j-helops@online.no
mailto:leder@lundehund.no
mailto:vevsjef@lundehund.no


 

 
 

 

Lundehund-nytt 1/2010 71 

 



 

Returadresse: 
LHN v/Gunn Tove Ormset 
Torpbakken, N-6690 Aure 

 
 

 

Anuka Ylviedatter Lunde von Amon Sul - "Anuka" 
Eier: Marie-Christine Felbermaier  
Foto: Christine Felbermaier  

 

Edda av Vinterskogen på 
sin første 2000-metring; her 
en hvil rett under toppen av 

Snøhetta etter vellykket 
bestigning i februar 2010, 

bare 12mndr gammel. 
Lundehunden er en sprek 

hund! 
Eier / Foto: Marte Espelien 


