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Forsidebilde: Sol av Vinterskogen – Foto: Unni Pedersen

Tussi en varm sommerdag
Foto: Øyvind Nondal
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Fra klubbens leder
Et hektisk styreår ble avsluttet
31.mars med mange spennende
saker og prosjekter. Årsmeldingen
lenger bak i bladet er fyldig og verd å
lese. Vi har hatt et aktivt år i denne
lille klubben vår. Det er veldig
energigivende å jobbe sammen med
flinke, engasjerte
lundehundentusiaster, som bare vil
det beste for rasen vår. Jeg tenker
mang gang at ”samarbeid til nytte og
glede for hele rasen”, passer godt inn
hos oss for tiden. Og den positive
vinden fortsetter i klubben, og med
enda mer spennende ting framover
blir nok 2010 også et flott og
spennende år.
Styret har nettopp hatt
styremøte i Trondheim hvor vi
skrev årsmelding, så på
regnskap og budsjett. Hadde
møte med avlsrådet og ble
informert om bokprosjektet. I
tillegg fikk vi se og høre
foredraget til Ingvild Espelien
om ”Lundehundens betydning
for kystkulturen på Værøy”
Dette foredraget er enda under
bearbeiding og flere intervjuer
skal gjøres blant folk som har
hatt lundehunden som virke og
jaktkamerat. De som kommer til
Stavanger vil nok få se dette
foredraget. Jeg må få takke
Hanna Gautun og Ingvild
Espelien med familier for den
gjestfriheten dere viste styret i
forbindelse med dette fysiske
styremøte. De åpnet hjemmene
sine for overnatting og
bevertning, og Hanna hadde 12
til bords på lørdagskvelden.
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Tusen hjertelig takk.
I forrige nr av Lundehund-nytt skrev
jeg litt om medlemsfordelingen i
Norge. Fikk da spørsmål om jeg
kunne redegjøre litt for medlemmene
vi har i utlandet. Norsk Lundehund
Klubb er ganske unik i den
sammenheng. Vi har nemmelig
ganske mange utenlandske
medlemmer og dette er kjempebra.
Medlemsmassen fordeler seg slik:
Colorado, USA 1 medlem. Calgary,
Canada 1 medlem. Tyskland 2
medlemmer. Luxembourg 1 medlem
og 1 husstandsmedlem. Sverige 10
medlemmer. Danmark 4 medlemmer.

Stolt Frøya med kløv.
Foto: Merete Evenseth
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Frankrike 2 medlemmer. Finland 3
medlemmer. Spania 1 medlem og
Nederland 1 medlem. Til sammen 27
medlemmer og dette er ganske
fantastisk. Klubben har på
planleggingsstadiet håp om å få i
gang et internasjonalt samarbeid på
ett eller annet vis, som vi skal jobbe
videre med i 2010.
Til sist håper jeg å få se mange av
dere på årsmøte på Ålgård 9.juli og at
dere bruker den viktige
stemmeseddelen, som ligger ved
dette bladet. Den skal brukes dersom
du ikke kommer på årsmøte. Det er
dere medlemmer som bestemmer
hvilke tillitsvalgte dere vil skal styre
Norsk lundehund klubb ett år til. Etter

årsmøte blir det medlemsmøte hvor vi
kan prate om løst og fast. Så har du
noe du vil ta opp, så send meg en epost, brev eller sms.
Ønsker alle en riktig god, fin og varm
sommer for to og firbeinte. Så ses vi i
Stavanger til en helg i lundehundens
tegn. Årsmøte, spesialutstilling og ikke
minst oppdretterseminar. Velkommen
skal alle være. Nybegynnere som
erfarne. Hannhundeiere som
tispeeiere. Og kanskje blir det en tur
på Prekestolen for de som ikke skal
på seminar.
Sommerhilsen fra Merete. I skrivende
stund laver snøen ned i Tromsø, og vi
er straks i mai!

Mopsegårdens Gurine
Foto: Merete Evenseth
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Fra redaktøren
Fra forrige nummer av Lundehund-nytt
fikk vi med oss Anneli Rosenberg fra
Åland på teamet. I dette nummeret får
hun presentere seg selv. I tillegg er
hun forfatter av en artikkel om en tur til
USA. Denne artikkelen er lang, og vi
har valgt å dele den opp. Første del
finner dere i dette nummeret.

Det tar på å hjelpe mor
med å lage Lundehundnytt. Fiona tar like gjerne
en lur på tastaturet.

For å bli kjent med kontaktpersonene i
klubben har vi denne gangen med 4
presentasjoner. Vi håper at resten av
kontaktpersonene følger opp, og
kommer med sine presentasjoner til
senere nummer.
I flere nummer nå har vi hatt artikler
om forskjellige aktiviteter med
lundehund. Bl.a. hadde avd.
Trøndelag hadde et stykke om
innføringskurs i blodspor, Malin
fortalte om freestyle og May Elisabeth
fortalte om kurs i spesialsøk. Denne
gangen har vi et intervju med Maja (13
år) og hennes erfaringer med
lundehund som trekkhund.

Ellers vil vi oppfordre alle til å sende
inn bilder og historier / artikler. Bladet
blir hva dere gjør det til.
God sommer!

Rettelse fra forrige nummer:
I cert-galleriet hadde vi dessverre mistet resultatet fra en utstilling, og to hunder
fikk dermed et utstillingsresultat for lite:

Oppdretter:
Eier:
30.08.2009

Recknagel Olgadanilova
Silversound´s Napo-Leon * Recknagel Vitapavlis
Merja Mäkinen
Solvor og Andreas Melum
Quilis Bonet, Fernando

Ålvisheims Orvar-Odd Hedesson
Soumalainens Munin * Ålvisheims Hede Skjoldmøy
Oppdretter/Eier:
Unni og Eiliv Hofstad
30.08.2009
Quilis Bonet, Fernando
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Nytt fra styret
Vi minner om oppdretterseminaret
11.juli på Ålgård. Påmelding innen
13.juni til
oppdretterseminar@lundehund.no
I år blir man å bruke Dogweb arra til
påmeldingen til Spesialen. Det blir
lagt ut link til betalingssystemet på
hjemmesiden
Oppdrettere som skal melde inn nye
valpekjøpere kan gjøre det via
hjemmesiden ”Bli medlem” I
kommentarfeltet kan du skrive hvem
som skal betale det 1. året, så
sender Merete giroen/innbetalings
blankett til deg. Husk å få med rett
adresse, tlf/mobil og e-post til de nye
valpe kjøperne.
Husk å bruke stemmeretten din.
Send inn vedlagte ”forhåndstemmeseddelen” for deg som ikke kommer
på årsmøte.
Det er mye spennende på gang i
klubben. Kan nevne at vi prøver å få
i gang internasjonalt samarbeid med
våre naboland og andre land der det
finnes lundehunder. Har opprettet en
felles e-post
internasjonalt@lundehund.no Her vil

vi etter hvert knytte flere til denne
adressen.
I tillegg har en ide om en database,
som har vært på planleggingsstadiet
i mange år, nå begynt å ta litt form.
Mark Daverdin har lyst å begynne på
dette prosjektet, så kanskje innen ett
år vil vi kunne se litt resultater av
dette arbeidet.
Husk å sende inn bilder til
Lundehundkalenderen.
kalender@lundehund.no Det
begynner å haste da kalenderen
skal lages, trykkes og være klar for
salg til Hundelivsmessene i
oktober/november.
Husk å melde adresseforandring
til leder@lundehund.no
Klubben har bestemt at vi ikke
betaler ny porto for de
medlemsblader som kommer i
retur pga flytting. Dette koster oss
masse portoutgifter. Men årets
utgave av medlemsbladet kan
bestilles hos redaktøren. Etter hvert
kan gamle nr bestilles fra Lundebua.

Foto: Valerie Naud, Frankrike
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Presentasjon av redaksjonskomitemedlem

Anneli Rosenberg
Min första lundehund var tiken
Silversound´s Ella-Cinderella (Nora)
från Finland 1998. Tanken med
henne var en valpkull och lite
utställning, men det blev lite mer än
så. Idag föder jag upp lundehund
under kennelnamnet Eriksro.

Med Nora har jag haft väldigt roligt i
utställningsringen, speciellt efter att
hon blev veteran. 2007 var hennes
bästa år, BIS-4 veteran på en stor
internationell utställning i Åbo, SV07, Estnisk Veteranvinnare -07,
FINV-07. Men det största var BIRveteran bägge dagarna i Morokulien
och BIR på NLK-specialen och sitt
barnbarnsbarn Eriksro Chic Magic
blev BIM. Morokulien för mej var
stort, det var en ”kick” tillbaka till
lundevärlden igen efter en rätt lång
”down-period”. Nora erövrade
tasspriset i Sverige, Norge och
Finland. Idag har jag fyra hundar
hemma, 3 lundehundar (Eriksro
Stojiga Sandy, Vingheias Silje,
Lundetuvans Saxo Vassarve) och 1
shiba (Natural Yamabuki). Nu ser
jag fram emot nya utmaningar med
samarbete över gränserna och
hoppas jag ska kunna tillföra något
till LHN. Är det något Ni undrar över
är det bara att ta kontakt.

Presentasjon av kontaktpersoner
MØRE OG ROMSDAL
Irene Stølan. Bor i Ålesund. Jeg har 2
lundehunder, Tina og Lea. Med Tina
trener vi litt agility. Målet er å trene
oss opp til konkurranse til neste
sommer. Lea er valpen etter det første
kullet vårt. Jeg har nå nylig fått
godkjent kennelnavn, Kennel
Stjernepoten. Hundene er en livstil, så
dagene består mye av turer,
hundetrening, utstilling og noe
sofasliting
OPPLAND
8
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Gro W. Viken heter jeg, og har hittil
hatt ansvaret for Hedmark og Oppland
fylke. Ansvaret for Hedmark fylke har
nylig blitt overtatt av Geir Morten
Jansberg. Jeg er født i juli 1941,
utdannet sykepleier/radiotelegrafist.
Fikk min første omplasseringslundehund, ei tispe på 10 mndr., i
1986. Kjøpte første tispa i 1992, fikk
kennelnavnet Lundestugu og første
kullet i 1995. Avlshannen min, Lex
(Lundex), kjøpte jeg som
omplasseringshund i 1998, han var da
10 mndr. Han fikk kull med 5
forskjellige tisper, totalt 14 avkom; en
praktfull elsker og far! Han ble avlivet i
aug. 2008, da hadde han gått på
medisiner for magesår og IL i over 5
år med en alder på godt over 10 år
begynte han da å fallere. Ingen kan ta
hans plass, så heretter blir det bare
tisper her hos oss! Hittil har jeg hatt 9
lundehunder, aldri færre enn 2; den
10. er på vei til oss i mai i år! Like
spennende med nye medlemmer hver
gang!
Kontaktpersonvervet har jeg hatt
siden jan. 1999, et verv jeg virkelig
trives med å ha. Har forsøkt å ha
kontakt med alle lundehundeiere i
fylkene en gang hvert 1 – 1 ½ år, pr

tlf. Mange timer er delt med lykkelige,
og ulykkelige, eiere – det er lett å få
kontakt når man har en slik felles
interesse som den unike kulturskatten
Lundehunden er. Ansvar for
kartoteket vårt overtok jeg 1/1-06. Ble
valgt inn som styremedlem juni –06,
dette vervet sa jeg opp i juni –07. Det
nyeste oppdraget mitt er å være med
og arrangere
spesialutstillingen/årsmøtet i 2011 her
i hjemkommunen min. Jeg håper det
kommer riktig mange mennesker og
lundehunder, og at mange vil være
med og hjelpe oss her i Innlandet til å
lage et kjempegodt arrangement!
HEDMARK
Jeg har på
spørsmål fra
Gro W.
Viken, som
har vært
kontakt for
Hedmark og
Oppland,
sagt meg
villig til å
være
lundehundkontakt for
Hedmark.
Mitt navn er
Geir Morten
Jansberg,
1964 modell
og bor sammen med samboeren
Turid, to lundehunder, fem katter og
tre burfugler.Vi bor på ett lite småbruk
på Brandval som ligger to mil nord for
Kongsvinger. Blir moro å starte på
dette vervet i og med at vi skal
arrangere spesialen i Sør-Fron
2011,vi har allerede hatt ett møte,
dette har Gro skrevet om ett annet
sted i bladet. Jeg håper vi treffes så
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mange som mulig i Sandnes på
spesialen der andre helgen i juli.
BUSKERUD, VESTFOLD OG
TELEMARK
Gerd Haugen. Jeg har hatt lundehund
siden 1998, startet med ei tispe fra
Inger Johanne og Kjell Strand på
Elverum, og har siden økt med tisper
av eget oppdrett og hannhunder
utenfra, slik at i dag har jeg hjemme 2
hannhunder og 4 tisper, foruten en
hannhund som er satt ut på for. Den
yngste hannhunden er import fra
Tsjekkia.
I vår har jeg hatt mitt 14 kull, til
sammen et oppdrett på 50 individer.
Jeg skulle gjerne fortsatt i 12 år til,
men må innse at kapasiteten er
minkende, bare tiden kan vise hvor
lenge jeg er med.
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Distriktet er langt i utstrekning med
lundehunder og eiere veldig spredt.
Oppdrett er bare sporadisk bortsett fra
mitt eget. Felles aktiviteter mangler,
noe som delvis skyldes min
begrensede kapasitet.
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Våre eldste lundehunder i Norge.
Tekst: Merete Evenseth
I forbindelse med registrering av
med konen til Daisy’s eier, som bor i
hundetellingen i år, fikk jeg en ide om
Akershus. Senere fikk jeg e-post fra
å sjekke ut hvor mange lundehunder
eieren, Jan Ole Norum, der han
som var født før år 2000, som levde i
fortalte om livet med Daisy. Hun var
dag og hvem som var den eldste. Vi
en sprek dame, som løp opp og ned
liker jo å si at lundehunden er en frisk
trappene til annen etasje, pep etter
og kan bli en gammel hund, og dette
mat ved bordet – den kom jo aldre
ville jeg finne mer ut av.
raskt nok. Fulgte hvert skritt og var
med på det meste tross dårlig syn
Av alle 526 levende hunder pr
(nesten blind) og med nesten bare
31.mars 2010 var 46 av disse født
”karamellpapirhørsel” – alt som knitrer
mellom 1995 og 1999. Hunden Daisy
har noe potensielt godt! Og alltid på
(se bilde) er den eneste som er født i full fart mellom stue og kjøkken når
95, og ville blitt 15 år i august. Jeg
hun luktet kaffe. For da vanket det
hadde en hyggelig telefonsamtale
som oftest noe godt.

Daisy – Foto: Jan Ole Norum
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Dessverre er Daisy, i lesende stund,
sammen med mange av sine forfedre
passert ”Regnbuebroen”. Der det
finnes store grønne sletter, vakre
innsjøer og høye fjell, hvor man blir
ung og frisk igjen og kan leke hele
dagen, hvis man vil. I Regnbuebroen
er det masse mat og drikke og solen
skinner hele tiden. Og selv om de er
lykkelige lundehunder, glemmer de
aldri den personen, som elsket dem
høyest.
En svulst begynte å vokse og klemte
på tarmer og urinveiene på Daisy.
Dyrlegen mente at dette ble bare å
plage henne mer og mer, så 28. april
gikk hun over Regnbuebroen. Hun var
Norges eldste hund frem til slutten av
april 2010.
Norge har tre gjenlevende hunder
som er født i år 1996 og er fylt 14 år.
Vi har åtte hunder som så dagens lys i
1997 og er 13 år. I 1998 ble det født
14 hunder, som enda lever og er 12
år gamle. Til sist har vi tjue hunder
som er 11 år og er født i 1999. Dette

understreker vel litt at lundehunden er
en relativ frisk hunderase og kan bli
ganske gammel.
Og for dere som nå lurer på hvem
som nå er Norges eldste lundehund,
så kan jeg fortelle at det er
Maahornet’s Ura, født 30.januar 1996
hos oppdretter Torsteinsen på
Vøyenenga. Hun bor fremdeles hos
sine oppdrettere Anne Lise og Roar
Torsteinsen og lever et godt liv. Roar
forteller at hun er kjempesprek, hører
litt dårlig men har et godt humør. Hun
er veldig leken på morgenen og setter
gjerne i gang lek både med Roar og
sin yngre halvsøster Lundi på 10 år.
(de har samme mor). For ca 3-4 år
siden ble hun operert for
livmorbetennelse, og etter det fikk hun
en ny vår med sprudlende humør og
energi. Ura har hatt 3 valpekull og det
siste kullet var i desember 2003 hvor
det ble født 5 valper. Så alle disse
valpene har noe godt å slektes på for
moren til Ura, Maahornet’s Tussa ble
over 14 år og bestemoren, Maasta Av
Valpåsen ble over 15 år.

Maahornet’s Ura – Foto: Roar Torsteinsen
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Lahn-Dill Schau 2010
Tekst: Stein-Erik Greter

Foto: B. Rittweger

Den 24. og 25. April gikk det 9. LahnDill-Schau av stabelen. Denne
utstillingen er vel den som er mest
kjent av norske lundehundeiere, da
den har hatt både norske utstillere og
dommere. Begge dagene hadde vi et
fantastisk vær, over 20 grader i
skyggen, slik at vi lot ullvamsen være
hjemme. Dommere var lørdagen H.
Mende fra Tyskland og søndagen fru
van Deijl fra Nederland.
Lørdagen var det 7 hunder som deltok
i 4 klasser og Brigitte Rittwegers
Lupachis Menja vant både labbepokalen og den nystiftede vandrepokalen for Beste lundehund, den
gamle ble vunnet av Brigittes Menja.
Av de hundene som deltok var det
bare en hund hvor begge foreldrene
ikke var født i Norge (Ulfrigga Lundes
Freja), så det varer vel sin tid før det
norske innslaget blir mindre. Om
kvelden, før maten, var det en lang
diskusjon med dommerne pluss et par
utstillere, som også var dommere, om
lundehunden. Der gikk det spesielt
om sunnheten til rasen, da det ja i
visse hundekretser i Tyskland ikke er
mulig å få utryddet meningen at mer
eller mindre alle lundehunder får IL (i

Tyskland LS) og dør i ung alder.
Under denne diskusjonen var Ingvilds
bidrag om sunnheten til rasen, og et
skriv fra Margit hvor hun fortalte om
sine erfaringer med rasen, til
uvurderlig nytte. Jeg er helt sikker på
at i alle fall 4 dommere er overbeviste
om at hundene våre ikke er noen
ynkelige krek. Alle kjente det gamle
kompendiet og da de hørte at det
kommer en ny utgave i løpet av året
fikk vi ”beskjed” om å sende dem et
eksemplar. Søndag var det 5 hunder
som deltok. For de som ikke har vært i
Herborn-Selbach er det å si at for en
som er ”kakemons”, er Lahn-DillSchau ”eine Reise wert”, så mange
gode hjemmelagte kaker ser en ikke
et annet sted, da jeg var kommet til 15
holdt jeg opp å telle. Det var ikke få
som sløyfet frokosten begge dagene
for å ha plass til et kakestykke mer! Vi
hadde også med 20 flyere som alle
forsvant allerede den første dagen og
vi fikk flere forespørsler å melde oss
hvis vi får hunnvalper i løpet av året.
Da vi vet hvor problematisk det er å
avle i Tyskland, har vi funnet en måte
hvordan det kan avles lovlig uten at
det oppstår noen problemer
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Innkalling til årsmøte
9.juli 2010 kl 17.00 på
Solås skole
Åfaret 4
4330 Ålgård.

Dagsorden
1. Åpning og godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å
underskrive protokollen.
3. Årsberetningen 2009/2010. Hovedklubben og avdeling
Nordland, Trønderlag og Rogaland.
4. Regnskap 2009
5. Budsjettforslag 2010
6. Budsjettforslag 2011
7. Innkommende saker
8. Innkommende saker fra styret.
a. Klubbhus / museum på Værøy / Måstad
9. Valg

Velkommen.
Hilsen styret i Norsk Lundehund Klubb.
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Årsberetning for Norsk Lundehund Klubb
2009-2010
Styrets sammensetning
Styret har i årsmøteperioden bestått av:
Leder: Anita Aunli, Moss (valgt for 1 år)
Nestleder: Merete Evenseth, Tromsø(valgt for 1 år)
Sekretær: Elin Strand, Bodø(valgt for 2 år)
Kasserer: Kristin Killi, Oslo(valgt for 2 år)
Styremedlem: Jan H. Opsanger, Dimmelsvik (valgt for 1 år)
1.vara: Maren Espelien, Trondheim(valgt for 2 år)
2.vara: Olav Runde, Runde (valgt for 1 år)
I slutten av april 2009 ble leder, Anita Aunli, sykemeldt og Merete Evenseth gikk
inn som fungerende leder frem til midten av september 2009. Fra oktober 2009
gikk Olav Runde inn i styret som sekretær, og Elin Strand tok hans plass som 2.
vara, etter eget ønske fra Elin. I midten av november trakk leder, Anita Aunli, seg
helt ut av styret på grunn av sykdom, og styret fikk en ny sammensetning. Merete
rykket opp som leder, Jan ble nestleder, Maren rykket inn som fast styremedlem
og Elin ble 1. vara, men med ønske om å trekke seg etter dette året. Styret
mangler da 2. vara, men velger å kjøre med det. Styret har stort sett hatt alle sine
skype-møter med 4 og 5 styrerepresentanter tilstede hver gang.
Både Merete og Jan har vært sterkt involvert i Værøy-komiteen sammen med
Karen Elise Dahlmo. De har hatt 4 møter på skype og ett fysisk møte mellom
Karen Elise og Merete i Tromsø.
Kristin har deltatt på ustillingskomitémøtene på skype.
Anita og Jan var klubbens representanter på representantmøte i NKK 25.-26. april
2009 i Oslo.
Klubben hadde per 31.mars ”betalte medlemmer for 2010” fordelt slik; 254
hovedmedlemmer, 19 husstandsmedlemmer, 27 utenlandske medlemmer og 4
æresmedlemmer; til sammen 304 medlemmer.

Komiteer og tillitsvalgte
Valpeformidler: Liv Skjervik
Avlsrådet: Christen Lang, Ingvild Espelien, Hanna Gautun og Liv Skjervik.
Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse: Gro W. Viken.
Spørreskjema vedr. kull og parringer: Gerd Haugen.
Revisor: Frida Tove Meland
Valgkomitè: Sigrunn Rytter, Karen- Elise Dahlmo, Helge Tollefsen og vara
Dagrunn Mæhlen.
Lundebua: Karen-Elise og Jon Dahlmo
Ansvarlig for klubbens kalender: Liisa Koivulehto
Klipparkivet/lundehund i media: Anne Lise Torsteinsen
Lundehund-nytt 2/2010

15

Redaksjonskomiteen: Redaktør: Ingvild Espelien, medlem: Olav Runde, Jan H.
Opsanger og Arild Espelien.
Klubbens hjemmeside: Magnus Enger, Ida Skarkerud og Stig Moen
Utstillingsresultater ”Årets hund”: Merete Evenseth og Olav Runde
Medlemskartotek: Merete Evenseth

Styresaker
Styret har avholdt 12 styremøter på skype og to fysiske møter i styreperioden fra
21.mars 2009 til 31.mars 2010. Ett møte på skype måtte avlyses da vi var for få
tilstede. Ett fysisk møte hadde vi på Værøy og ett helgemøte på Husøy i Senja,
som Merete ordnet. Vi har behandlet 168 saker.
Alle styrereferatene er lagt ut på hjemmesiden, og vi har sendt ut referater og
sakslister til alle lundehundkontaktene og avdelingsledere. På slutten av året ble
referatene også sendt ut til avlsrådet. I alt har vi sendt ut 10 informasjonsskriv fra
styret.
Møtet på Husøy var i tillegg til styremøtet et evalueringsmøte for Værøytreffet og
Spesialutstillingen, samt at en representant fra avlsrådet var invitert. Alle i styret
fikk invitasjon, varaene inkludert. Til sammen møtte 5 fra styret, Karen Elise,
Ingvild og Hanna. Dette var et meget vellykket og nyttig helgemøte, og styret
håper at vi kan prioritere slike møter også i fremtiden. Det er ikke alle møter som
egner seg for skype, vi er derfor nødt til å ha noen fysiske møter, og det bør
dermed budsjetteres deretter.
Styret har jobbet konstruktivt og godt i året som har vært, og det har vært en
positiv og god tone innad i styret. Vi har vært effektive, og har vært nødt til å ta
noen hastesaker på e-post. Dette er ikke ønskelig fremgangsmåte, men noen
ganger dukker det opp slike tilfeller, der man må gjøre hastevedtak, og i disse
situasjonene har styret vært veldig spenstig og svart på meget kort varsel. Det har
ikke vært noe problem at styret er spredt over hele landet.

Saker vi vil framheve spesielt
 Vellykket gjennomføring av det 5. Værøytreffet
 Ferdigstillelse av Rasekompendiet
 Laget retningslinjer for våre distriktskontakter.
 Laget retningslinjer for Utstillingskomitè og Treffkomitè.
 Prioritert infoskriv til våre lundehundkontakter, og blitt mer inkluderende
og synlig.
 Starten på bokprosjektet om Lundehunden
 Ajourført Hundetellings listene, og avviklet hundetelling i distriktene.
 Gjennomført to vellykkede stands på Hundelivsmessen 14-15 november
og Dogs4All 28-29 november på Lillestrøm. Tusen takk til primus motor
Hege Hellesvik, distriktskontakt for Østfold, Oslo og Akershus.
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Styret ønsker å takke avlsrådet, redakjonskomiteen, vevsjefen og alle sine
tillitsvalgte, som lundehundkontaktene og avdelingslederne, for et meget bra
samarbeid og positivt arbeid i årsmeldingsåret. Uten dere hadde ikke klubben
vært det den er i dag. I tillegg vil styret takke Unni Hofsdal for den flotte
jobben hun har gjort med å ta bilder og samle inn opplysninger om alle
statuttene og tidligere vinnerne av klubbens vandrepokaler.

Værøy-treffet 2009
Det 5. Værøy-treffet ble gjennomført med 154 påmeldte fra 9 nasjoner, med til
sammen 122 lundehunder. Under treffet ble det utdelt æresdiplom til våre 4
æresmedlemmer; Roar Torsteinsen, Christen Lang, Margit Våtvik og Sofie
Schønheyder.
I tillegg tok forsker og genetiker Frode Lingaas kontakt med Norsk Lundehund
klubb og ønsket å gjennomføre en genetisk undersøkelse av rasen. Han ønsket
blodprøver tatt i forbindelse med treffet på Værøy - siden det kom hunder fra nær
sagt hele verden dit - slik at han kunne få tilgang på blod fra en bredde av den
totale lundehundpopulasjonen. Han har flere problemstillinger han ønsker å jobbe
med, men det viktigste er at han leter etter et eventuelt gen for IL. Finner han
dette genet, og finner han en genetisk variasjon for dette genet hos rasen, vil det
kanskje på sikt løse rasens problem med IL. Det er langt fram dit, men det er et
uhyre viktig arbeid.
I tillegg tok Claudia Melis prøver med svaberteknikken hun bruker. Hun skal
undersøke slike ting som genetisk variasjon for rasen, både for hele rasen og
innen familier, men hun kan ikke med denne metoden se etter sykdomsgener.
Hun kan kanskje fortelle oss om lundehunden er nært beslektet med de andre
nordisk spisshundene, eller om den er en helt egen hundevariant.

Lundehunden i media
I forbindelse med Værøy-treffet 2009 sendte komitémedlem, Merete Evenseth, et
presseoppslag med navn ”Vi tar vare på et stykke Norsk Kulturarv” til diverse
aviser i Norge. Dette ble tatt inn i Lofot-Tidende, Bladet Tromsø og Helgeland
Arbeiderblad i februar måned. I tillegg ble det sendt et 10 minutter langt intervju
med Merete på NRKs morgensending på radio Nordland den 20. januar. Under
selve treffet var det intervju med treffleder Karen Elise Dahlmo på NRK radio
Nordland, og Distrikts-TV for Nordland hadde et innslag fra treffet, hvor de bl.a.
intervjuet og fulgte Rita Daverdin.
I Hundesport nr 9/2009 sto et tre siders referat med bilder fra årets Værøy-treff,
ført i penn av Merete Evenseth. Tittelen var ”Norsk lundehund tilbake til sine
røtter”. I tillegg hadde Nils-Kristian Ellingsen et innlegg på en side med
overskriften ”Lundehunden - medisin uten bivirkninger”.
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I bladet Hund og Fritid nr 6/2009 var det et flott bilde av lundehunden Alma, med
tekst av eier Ulrikke Greve.
Den 7.desember 2009 kunne man i NA Namdalsavisa lese om Lundehunden
”Live”, som kom til topps i en stor hundeutstilling - fra da hun ble Norsk Vinner på
Dogs 4 All.
I avisen Ytringen sto det den 5. januar 2010 et stykke om lundehundene til Unni
og Eiliv Hofstad, med overskriften ”Nok et begivenhetsrikt år for Kennel
Ålvisheim”.
5.januar 2010 sto det et stykke i Sandefjords blad om lundehunden Saga, med
overskrift ”Hundekalde dager”.
I Værøyposten kunne man i januar 2010 lese en artikkel, skrevet av Ingvild S.
Espelien, om prosjektet ”Norsk Lundehunds betydning for kystkulturen på
Værøy”.
I fotodokumentasjonen/fotovedlegget til verdensarvsøknaden fra Lofoten v/
Vestvågøy kommune, januar 2010, er det på side 39 to bilder av lundehunden,
tatt av Magnus Enger. Teksten som ledsager bildene er: ”Måstad på Værøy var
kjent som ”fuglefangergrenda”. Lundehunden (innfelt) gikk inn i reirene i trange
bergganger og steinurer og hentet ut levende fugler. Hunderasen holdt på å dø ut
i Norge på slutten av 1800 tallet. I Måstad på Værøy tok man vare på den
stedegne stammen av lundehunder og tradisjonen knyttet til dette hundeholdet,
og herfra ble rasen berget. Måstad er i dag fraflyttet, og har status som
landskapsvernområde(2007).”
1. februar 2010 sto det – etter hjelp fra flere norske lundehundeiere - en artikkel
om norsk lundehund i en israelsk avis. Med artikkelen var også fire bilder.
I Hundesport nr 2/2010 var det en flott rasepresentasjon av norsk lundehund,
laget av Hanna Gautun, Ingvild Espelien og Christen Lang.
I VG nettavis i februar 2010, var det flere bilder av lundehunden, sendt inn til
”kåringen av Norges peneste hund”
I marsnummeret til Hund og Fritid nr 2/2010 sto det to artikler om lundehunden,
med overskriftene ”Norsk Lundehund tilbake til sine røtter” og ” Verdens eldste
nordlending: Lundehunden - et stykke norsk kulturarv”. De to artiklene var på til
sammen fire sider og skrevet av Merete Evenseth
Lørdag 27.mars 2010 sto det en tosiders artikkel i Sunnmørsposten, om
romansen mellom lundehundene Tina og Storm. Artikkelen hadde flotte bilder og
litt tekst og ble ordnet av den nye lundehundkontakten for Møre og Romsdal;
Irene Stølan.
Til barne-TV-programmet Dyrevenn på NRK Super, ble det i mars gjort opptak av
lundehunden Emil og eieren Stine Arnesen på 10 år fra Tromsø. Programmet vil
bli sendt en onsdag fra kl 19-19.30.
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Til NRK-programmet ”Der ingen skulle tru at nokon kunne bu”, ble det gjort
opptak av lundehunden i forbindelse med en innspilling fra Værøy
sjokoladefabrikk, som skal sendes på dette populære programmet i løpet av
våren. Opptakene skjedde da vi hadde treffet vårt på Værøy.
Styret oppfordrer til å gi beskjed dersom det står noe om lundehunden i diverse
medier. Dette har veldig positiv virkning og bidrar til å synliggjøre at lundehunden
er en fullt levende, aktiv og flott familiehund. På denne måten bidrar vi til at folk
får øynene opp for den unike rasen vår.
I tillegg til dette oppfordrer vi til å sende inn mediaklipp til klipparkivet.

Spesielle hendelse
Lørdag 12.september 2009 nedkom Ranja hos familien Espelien, som den første
tispen som har blitt befruktet med nedfrossen sæd, og som fødte fire nydelige
levende lundehundvalper. Kullet besto av to tisper og to hanner. Dette er en
merkedag og et historisk øyeblikk.
I tillegg vil vi nevne at Ålvisheim’s Mode Garm, med eier Anders Aronsen, ble den
første lundehunden i Norge som ble godkjent ettersøkningshund på vilt (blodspor
og ferskspor).

Hundetellingen
I siste del av 2009/begynnelsen av 2010 ble det gjennomført en større
hundetelling i hele landet. Alle lundehundkontaktene og flere til var involvert i
denne tellingen, som gikk ut på å ringe hjem til eiere av lundehunder for å høre
hvordan hunden har det. Grunnen til at vi gjør dette er for å følge med på om
bestanden øker eller minsker, eller om den forholder seg stabil.
Det vi kom frem til var at det fantes 507 lundehunder i Norge per 31.mars 2010. I
tillegg ble det født 19 nye valper fra februar til mars, som ikke hadde fått nye eiere
i dette meldingsåret. Klubben hadde trodd at tallet på hunder var nærmere 600,
så vi har en jobb å gjøre med å få bestanden til å øke.
Det finnes i meldingsåret, per 31.03.2010, 46 lundehunder som ble født før år
2000. Den eldste heter Daisy og bor hos Jan Ole Norum på Blommenholm. Daisy
ble født 13. august 1995 hos oppdretteren Wenche Nielsen i Askim. Foruten litt
svekket hørsel er hun fremdeles i god form. Dette viser at lundehunden er en
relativt frisk hunderase som kan bli ganske gammel.

Valpeåret 2009
Valpeåret 2009 var dessverre labert. I løpet av året kom kun 17 kull som i alt gav
39 valper, deriblant 26 Tisper og 13 Hanner. Tre av valpene ble eksportert ut av
landet, og vi importerte også fire valper inn i Norge. Grunnen til at det ble født så
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få valper i 2009 tror vi kan være at Værøy-treffet ble arrangert, slik at mange
oppdrettere valgte ikke å få valper i dette tidspunktet.
I 2009 var det, som sagt, ikke veldig mange valper, men det var likevel mange
henvendelser og spørsmål om valper og om rasen generelt.
I løpet av året har jeg hatt ca 60 henvendelser. Av disse har 49 stått (eller står
enda) på lista for valp. 15 stk har fått ønsket oppfylt via valpeformidlinga. Sju har
gitt beskjed om at de har skaffet seg annen rase eller blanding. Og ni står
fremdeles "på vent" fra 2009.
Hilsen valpeformidleren, Liv Skjervik

Årets hund 2009
Styret bestemte seg for å prøve en ny ordning for deltakelse i ”Årets Hund”konkurransen dette meldingsåret. Den gikk ut på at hver enkelt eier selv
registrerte hunden via hjemmesiden eller per post. Dermed sparte det styret for
en god del jobbing med registreringer av utstillingsresultater. Nå kunne vi bare
konsentrere oss om de hundene som ville være med i konkurransen. To hunder
deltok i kåringen av ”Beste Valp”. Fire hunder deltok i kåring av ”Beste Veteran”
og 12 hunder deltok i kåringen av ”Årets Hund”. Vinneren vil bli offentliggjort
under årsmøtet.
Årets valp:………………………………………………………………………
Årets veteran:………………………………………………………………….
Årets hund:……………………………………………………………………..

Lundebua
Karen Elise og Jon Dahlmo på Drevja i Nordland har overtatt Lundebua fra mars
2010.
Styret vil med dette takke Torild Olsen for jobben hun har gjort med Lundebua for
klubben.

Avlsrådet
Årsmelding for avlsrådet til Norsk Lundehund Klubb 2009
Avlsrådet har hatt følgende medlemmer i 2009:
Christen Lang (leder)
Ingvild Espelien
Hanna Gautun
Liv Skjervik (valpeformidler)
Fortløpende kontakt med lundehundeiere og folk som er interessert i rasen
Alle avlsrådets medlemmer har kontakt med lundehundeiere i Norge og utlandet
som søker råd i forbindelse med avl, sykdom og annet. Dette utgjør mer enn 100
henvendelser per år, og i tilfeller der det dreier seg om problemer med
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enkelthunder, kan kontakten vedvare over mange uker og være ganske hyppig.
Dette er stort sett positivt og til god hjelp for eier av den enkelte hund, samtidig
som avlsrådets medlemmer lærer mye nytt. Denne aktiviteten er viktig for rasen.
Rasestandarden
Denne ble omsider godkjent av NKK etter purring. Årsaken til at vi måtte purre,
var at NKKs standardutvalg hadde forlagt den innsendte søknaden om endring.
Avlsrådets leder kontaktet dem og sendte vår søknad på nytt.
Rasekompendium
Et rasekompendium for Norsk Lundehund ble ferdigstilt i utgangen av september
og sendt inn til NKK for godkjenning. Kompendiet er et utfyllende supplement til
rasestandarden for å veilede dommere i hvordan rasen skal dømmes. Prosessen
med fremstilling av kompendiet har pågått i flere år. Redaksjonskomiteen hadde
et utkast ferdig før treffet på Værøy. Det ble så sendt ut på høring til klubbens
tillitsvalgte og større oppdrettere. Etter høringsrunden og korrekturlesing ble
kompendiet forelagt klubbens styre for godkjenning og innsendelse til NKK. NKKs
standardutvalg har per 01.05.10 hatt kompendiet i 6mndr og vi avventer at de skal
ha sitt møte for å gå igjennom kompendiet og godkjenne det, slik at Norsk
Lundehund Klubb kan trykke det.
Sædlager ved Norsk Genressurssenter
Det pågår et samarbeid med NKK og Norsk Genressurssenter om lagring av
frossen sæd for bruk i en eventuell fremtidig krise for rasen. Genressurssenterets
lager av frossen sæd fra de truede norske rasene skal fornyes. I denne
sammenhengen har det vært arrangert to møter i Oslo med representanter fra
NKK, Norsk Genressurssenter, Norges Veterinærhøgskole og raseklubbene.
Ingvild Espelien deltok på det første møtet, 13.08.2009, og presenterte rasens
situasjon og klubbens planer. Et utvalg på 8 hannhunder er plukket ut for tapping i
2010. Det har vært lagt vekt på å finne friske hunder med lav innavlsgrad og lite
innbyrdes slektskap. I tillegg var det ønskelig at hundene hadde gitt valper og var
bosatt på Østlandet. Den 17.03.10 var Ingvild med på nytt møte med NKK og
presenterte de hannene som var plukket ut. Samtidig orienterte de andre
klubbene for de truede norske rasene om sine hunder og planer. Det er veldig
positivt for Norsk Lundehund Klubb å møte de andre klubbene og utveksle
erfaringer. Den 26.04.10 og 29.04.10 ble de første fire hannhundene tappet for
genbanken. Det ble frosset sæd fra tre, mens den fjerde hannen ikke gav
tilstrekkelig mengde og må møte til høsten. Fra de andre tre ble det tappet lite,
men nok til å fryse ned. En av hannene hadde noe dårlig sædkvalitet. Avlsrådet
avventer en rapport fra veterinær Ragnar Thomasen som stod for sæduttaket. De
resterende hannene vil bli innkalt til tapping så fort en tispe med løpetid er
tilgjengelig. Denne genbanken er dessverre ikke tilgjengelig for bruk for Norsk
Lundehund Klubb.
Forsøk med inseminasjon med frossen sæd
På tross av at sæd fra Norsk Lundehund har vært lagret over ti år har det ikke
tidligere vært gjennomført noe forsøk på å anvende slik sæd for denne rasen. Da
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det finnes store variasjoner mellom de forskjellige hunderasene, var det viktig å
undersøke om inseminasjon med frosset sæd fungerte på lundehund. Ingvild
Espelien fikk i 2008 tappet fire hannhunder, hvorav kun sæd fra en egnet seg for
frysing. Denne sæden ble Ranja av Vinterskogen inseminert med, av Frode
Relling i Trondheim i 2009. Dette gav et kull på fire livskraftige valper! Forsøket
viser at lagring av frossen sæd kan være et verdifullt supplement i avlsarbeidet
med vår rase. Dette forsøket ble påkostet av Ingvild Espelien.
Genbank som Norsk Lundehundklubb selv disponerer
Christen Lang har startet et arbeid med å importere frosset sæd fra en
lundehundhann fra USA, som stammer fra hunder vi ikke finner slekt fra i Norge i
dag. Den 29.04.10 er sæd tappet fra to nye hanner i Trondheim. Dette er Heike
av Vinterskogen og Eriksro Trevliga Liam (Kark). Heike hadde en noe lav
sædkvalitet (på ca 80%) men tilstrekkelig mengde til innfrysing. Kark hadde
meget god sædkvalitet (100%), litt liten mengde, men tilstrekkelig til innfrysing.
Tappingen må likevel gjentas til høsten. Tappingen er foreløpig finansiert av
Ingvild Espelien, men kan om det er ønskelig fra klubbens side, omgjøres til en
start på en genbank som klubben selv bestemmer over. Avlsrådet vil utarbeide
forslag til regelverk rundt klubbens egen genbank i 2011.
Innsamling av blodprøver for søken etter IL-gener; Samarbeid med Frode
Lingaas ved Norges Veterinærhøgskole.
På kort varsel ble det startet en innsamling av blodprøver til DNA-undersøkelser
av lundehund på Værøy. Frode Lingaas leder denne forskningen. I høst har han
lagt ut et prøveskjema på klubbens hjemmeside. Skjemaet skal fylles ut og legges
ved prøven som sendes som anvist på skjemaet. Det letes nå særlig etter ”gamle
friske hunder”, det vil si hunder over ca 7 år, som aldri har hatt IL. Frode skrev
mer utførlig om sitt arbeid i Lundehundnytt nr 3, 2009. Det finnes noen få
blandinger mellom lundehund og andre raser i Norge. Frode Lingaas er veldig
interessert i blodprøver av disse for å sammenligne dem med lundehund, og han
ber om klubbens hjelp til å finne fram til slike hunder.
DNA-studier; Samarbeid med Claudia Melis ved NTNU
Det ble tatt svaberprøver i munnhulen på ca 100 lundehunder på Værøy. Claudia
ønsker i dette prosjektet å gå nærmere inn på lundehundens genetikk. I først
omgang vil hun sammenligne den genetiske variasjonen hos lundehund med
andre fåtallige raser. I første omgang er 96 testet med 22 genetiske markører. En
kortfattet rapport fra dette arbeidet publiseres i Lundehund Nytt nr 2. 2010. Dette
arbeidet har Claudia finansiert selv. Foreløpige resultater viser at Claudia har
funnet en viss genetisk variasjon hos rasen. Hun arbeider nå videre for å finne
flere genetiske markører som kan kartlegge denne genetiske variasjonen. Dette
kan blant annet føre til at det kan utvikles en pålitelig farskapstest for lundehund.
Kartlegging av albuminnivå hos friske lundehunder
Avlsrådet skrev på vegne av klubben en søknad til Dyrlege Smiths stiftelse om
midler til kartlegging av albuminverdier på friske lundehunder i alle aldre. Vi vet
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ganske mye om albuminverdier hos lundehunder som har IL. Derimot har vi få
målinger fra klinisk friske hunder. Det er ønskelig å få et bedre bilde på
normalverdier for friske lundehunder, da dette er den verdien det er lettest å følge
om man ønsker å se på hundens proteinopptak. Søknaden førte til at klubben fikk
innvilget kr 35.000 for dette formålet. Dette arbeidet skjer i fellesskap med Strinda
Smådyrsklinikk i Trondheim. Kartleggingen er startet opp og forventes fullført i
løpet av 2010.
Informasjonsbrosjyrer om lundehund
En informasjonsbrosjyre, laget av Gunn Tove Ormset, har blitt kvalitetssikret og
oversatt til engelsk, tysk, fransk og finsk. Brosjyrene er lagt ut på klubbens
hjemmeside. NKK / Genressurssenteret har også utarbeidet en brosjyre om
lundehund på hhv norsk og engelsk. Avlsrådet bisto med tekst og bilder.
Rasepresentasjon i Hundesport
Norsk Lundehund ble presentert i Hundesport nr 2, 2010, i en artikkel som ble
sendt inn til NKK før årsskiftet. Avlsrådet leverte tekst og bilder til denne
artikkelen i desember 2009.
Høringer fra NKK
Avlsrådet har bistått styret i forbindelse med to høringer iverksatt av NKK:
i) Nye regler for avl, herunder aldersrestriksjoner på tispe.
ii) Regler for innavl.
Norsk Lundehund Klubb er positivt innstilt til en innskjerping av krav til lav
innavlsgrad, og vi har strengere anbefalinger enn NKKs krav i etiske grunnregler.
Derimot ønsket klubben ikke en innskjerping i forhold til alder. Vi sendte en
protest til NKK på dette. Protesten ble behandlet i NKKs sunnhetsutvalg, og ble
ikke tatt til følge. Norsk Lundehund Klubb behøver å ha en viss frihet til å avle på
tispene så snart de er ferdig utvokst, og lundehundtisper tåler godt å ha sitt siste
valpekull etter passert 8 år. Vi ønsket derfor dispensasjon på disse punktene. Det
fikk vi ikke.
Anbefalinger angående parringspriser
Avlsrådet kom i 2009 med nye anbefalinger til styret angående anbefalte priser
for parring, samt refusjon ved eventuell kryptorkisme. Anbefalte priser i 2009:
Paring: Kr 300 i sprangpenger, + 15% av kjøpesummen – kr 1000 i kostnad for
klubbkontingent og chipmerking. Med en kjøpesum på kr 10.000, blir dette kr
1350 per valp.
Refusjon for kryptorkisme hos lundehund etter passert 18 mndr: kr 3000 (dvs.
30% av kjøpesummen på kr 9000, fratrukket chip og innmelding).
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Valpeformidler
Valpeformidler har kontinuerlig annonse på Finn.no. Liv Skjervik mottar stadig
henvendelser om valper og rasen generelt. I 2009 mottok hun ca 60
henvendelser. Av disse har 49 stått, eller står på lista for valp. 15 har fått ønsket
oppfylt via valpeformidlinga. 7 har gitt beskjed om at de har skaffet seg annen
rase, eller blanding. Det var ikke mange valper i 2009 og 9 kjøpere står fremdeles
“på vent”. Liv mottar også informasjon om planlagte kull og ledige valper og utgjør
et viktig bindeledd mellom oppdrettere og fremtidige hundeeiere. Det var i 2009
en useriøs aktør på markedet som solgte lundehundvalper etter en kryptorkid
hannhund. Dette er valper som aldri vil bli registrert og som utgjør et problem for
rasen. Vi ber klubbens medlemmer være oppmerksomme på dette og varsle om
det skjer igjen.

Bokkomiteen
Komiteen er kommet godt i gang. De har hatt to fysiske møter. Ingvild og Arild
Espelien og Jan H. Opsanger var på Værøy høsten 2009 for å intervjue eldre folk
med tilknytting til Måstad. Roar Torsteinsen og Helge Tollefsen begynte i 2009 en
innsamling av kildematerialet hos Sofie Schønheyder, og de jobber nå med det
gamle materialet til klubben og systematiserer dette. Boken skal være ferdig til
jubileumsåret 2012.

Lundehund-nytt
Bladet har kommet ut med 4 utgaver i kalenderåret, og er et av medlemmenes
viktigste organer. Her kan alle på en positiv måte dele erfaringer, skrive om
hyggelige hendelser, osv.
Redaktør Elin Strand, takket for seg etter bladet nr 1/2010, etter eget ønske. Da
hadde hun vært redaktør for åtte nummer. Styret takker for hennes innsats med
Lundehund-nytt, og ønsker den nye redaktøren, Gunn Tove Ormset velkommen
fra blad nr 2/2010. Hun har i tillegg til Majen Munte-Kaas fått med seg Anneli
Rosenberg (Finnland) i redaksjonskomiteen.
Hjemmesiden ”Lundehund.no”
Her har Magnus Enger gjort en kjempejobb med å legge ut og oppdatere siden og
holde et våkent øye med ”forumet”. Han sier selv at tiden strekker ikke til med å
oppdatere siden så ofte som han vil. Han har fra februar/mars 2010 fått med seg
Ida Skarkerud og Stig Moen som medarbeidere.
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Klubbens eiendeler
 Orginalbildet av Måstad, tegnet av kunstneren Aina Johansen fra Værøy.
Dette ble brukt til å trykke opp æresdiplomer. Bildet er rammet inn og skal
gå som et ”vandrebilde” mellom klubbens ledere. Er nå hos leder Merete
Evenseth.
 4 minnepenner for lagring av klubbens backup data - en til leder,
nestleder, kasserer og sekretær.
 En diktafon (er nå hos Ingvild Espelien)
 4 stk telt med stenger, beregnet for utstillinger, 3 kaffekanner, 1
høydemåler, 1 utstillingsbord, plasseringsplater for utstilling (1.- 4. plass)
og diverse premier og sløyfer(er nå i Stavanger)
 De resterende Måstadpokalene, som ble gitt av familien Burschil fra
Tyskland. (25 stk ferdig med årstall, ble gitt i 2005). Oppbevares hos
Solvor Melum
 Diverse ”standsmateriell”, som brosjyreholdere og lignende (er hos Hege
Hellesvik)
 Hefte fra evaluering av Værøy-treffet, Spesialutstillingen på Øysand og et
hefte over alle vandrepokalene til klubben med statuttene og vinnerne
(ligger hos Merete)

Gaver klubben har gitt i årsmeldingsåret
 Porselensfat av lundehunden gitt til kulturkonsulenten på Værøy, Lill
Eilertsen i forbindelse med Værøy-treffet 2009.
 4 æresdiplomer gitt til våre æresmedlemmer. Utdelt på Værøy
 ”Årets hund”-diplom og glasspokal med inngravering, gitt til Beate Løvlid
og Arve Monkan for Lundetuvan’s Odin Trollnype. Utdelt på Værøy
 ”Årets veteran”-diplom med inngravert glasspokal, gitt til Unni og Eilif
Hofstad for Urda. Utdelt på Værøy.
 Porselenskrus delt ut til ”riggeguttene” som takk for kjempeinnsats på
Værøy-treffet.
 Lundehund-T-skjorter til de som var med og arrangerte Hundelivsmessen
og Dogs 4 All.

Gaver klubben har fått
 Et lite flagg fra Luxemburg, fått av Greter. Er nå hos Merete Evenseth
 Dokumenter og innsamlede papirer fra Roseline Tanneur fra Frankrike. Er
nå i arkivet hos Roar og Anne Lise Torsteinsen.
 2 CD-er fra innsamlingsarbeid i Frankrike, fra Roseline Tanner. Elin
Strand har kopiert et eksemplar til hvert av styremedlemmene for
gjennomsyn. Originalen befinner seg hos arkivet til Torsteinsen.
 Fått 10 000 kr fra Sparebanken 1 Nord Norge i Bodø i forbindelse med
Værøy-treffet.
 Fått 5 000 kr fra Genressurssenteret i forbindelse med Værøy-treffet.
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Fått 10 000 kr fra kulturminneåret i forbindelse med Værøy-treffet.
Fått 30 000 kr fra Norsk Kulturråd til innsamling av kildemateriell til
”Lundehundens betydning for kystkulturen på Værøy”
Fått 35 000 kr fra Dyrlege Smiths Stiftelse for å kartlegge albuminnivået
hos friske lundehunder.

Klubbens økonomi
Driftsåret var et relativt godt år økonomisk sett for klubben. Se regnskapet.

Lundehundkontaktene
Vi har i dag 8 regionale kontakter. I begynnelsen av meldingsåret ble det gjort
noen forandringer i sammensetningen av områdene til klubbens kontakter.
Finnmark ble lagt inn under Troms og fikk ny lundehundkontakt. Østfold ble lagt
inn under Oslo/Akershus og fikk ny lundehundkontakt. Grunnen til dette var at
dette er distrikter med veldig få hunder. I tillegg fikk vi ny kontakt i Møre og
Romsdal, samt at Hedemark og Oppland ble delt i to på slutten av meldingsåret
og fikk en lundehundkontakt til. Dette bl.a. fordi området er stort, og for å
involvere nye, engasjerte lundehundentusiaster.

Årsreferat fra lundehundkontaktene
Troms og Finnmark: Lundehundkontakt: Jim Oddvar Hansen. Har hatt ett treff
den 4.april 2009 med 17 lundehunder, 2 mopser og 32 mennesker. Treffet fant
sted i Malangen på hytta til Merete Evenseth. Det er 3 hannhunder i Finnmark og
28 hunder i Troms; 16 hanner, 12 tisper. Troms og Finnmark har til sammen 20
betalende medlemmer. Det er 2 gamle hunder født før år 2000 i Troms, 2 nye
valper, og 1 importert hund kom til Troms i 2009.

Møre og Romsdal: Det er 30 hunder i distriktet; 13 hanner, 17 tisper, og det er til
sammen 17 betalende hovedmedlemmer. Det er 1 gammel hund født før år 2000
i Møre og Romsdal, 4 nye valper, og 1 importert hund kom til distriktet i 2009.
Årsberetning for Møre og Romsdal 2009
Jeg har nettopp startet som lundehundkontakt i dette fylket og har derfor ikke
rukket å gjøre så mye. Jeg og Tone Anda hadde en to siders artikkel i
Sunnmørsposten lørdag 27.mars 2010 i anledning valpinga til Tina og romansen
mellom henne og Storm. Flotte bilder og litt tekst., så vi var meget fornøyd med
den.
Ellers skal det være lundehundtreff i Ålesund-distriktet i løpet av våren 2010.
Dette for å samle folk og lundehunder og for å bli kjent. Dette gleder vi oss til.
Hilsen lundehundkontakt for Møre og Romsdal, Irene Stølan.
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Hordaland, Sogn og Fjordane: Det er 34 hunder i distriktet; 19 hanner, 15
tisper, og det er til sammen 16 betalende hovedmedlemmer og 1
husstandsmedlem. Det er 5 gamle hunder født før år 2000 i Hordaland og Sogn
og Fjordane, og det kom ingen nye valper til distriktet i 2009.
Årsmelding for Hordaland, Sogn og Fjordane 2009
Det har ikkje vore stor aktivitet i 2009.
Kontaktperson har hatt telefonkontakt med aller lundehundeigarar i H/SF
vedrørande bidrag til gevinst til utlodding ved Værøy-treffet. Men gåveinnsatsen
var heller liten. Mange sa ja, men det var få som fylgde opp.
Hundetellinga for 2008 vart utført i jan/febr. 2009, og sendt til lundehundklubben i
mars 2009.
I 2008 var det tilført 4 hundar, men ved hundetellinga for 2008 viste det seg at det
var 14 hundar som var avlidne. Dette er ikkje berre hundar avlidne i 2008, men
også frå tidlegare år. I tillegg til kontakt om før nemnde innsamling, har
kontaktperson hatt personleg kontakt med nokre hundeeigarar.
Me fekk innbjoding frå lundehundklubben, avd. Rogaland, om treff på Talje i
sommaren 2009. Innbjodinga vart send vidare til hundeeigar i H/SF. Dessverre
var det berre to eigarar som vart med på treffet. Det var kjekt å få møta andre
eigarar, og spesielt var det at hundane fekk vera i lag. For oss som har få hundar
i næraste omkrets var dette alle tiders.
Hundetelling for 2009 er sendt inn.
Lundehundkontakt for Hordaland, Sogn og Fjordane, Bjarne Hjelmeseter.

Aust- og Vest-Agder: Lundehundkontakt: Tor Omholt. Det er 16 hunder i
distriktet; 5 hanner, 11 tisper, og det er 9 betalende medlemmer. Det er 2 gamle
hunder født før år 2000 i Aust- og Vest-Agder, og ingen nye valper kom til
distriktet i 2009.

Hedemark: Lundehundkontakt: Geir Morten Jansberg. Det er 25 hunder i
distriktet; 16 hanner, 9 tisper, og det er 12 medlemmer. Det er 6 gamle hunder
født før år 2000 i Hedemark, ingen nye valper ble født, men 1 hund ble importert
til distriktet i 2009.

Oppland: Lundehundkontakt: Gro W. Viken. Det er 33 hunder i distriktet; 12
hanner, 21 tisper, og det er 12 medlemmer. Det er 5 gamle hunder født før år
2000 i Oppland, og det kom 1 ny valp til i distriktet i 2009.
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Årsberetning fra Hedemark og Oppland 2009
De første 9 månedene av året skjedde ingenting i de to innlandsfylkene. Noen av
oss har riktignok ønsket å få til et treff et sted i midten, men det har blitt med
ønskene. Alle har så mange andre ting som først må gjøres!
Men i november ”våknet” vi, og var med på både Hundelivsmessen på
Hellerudsletta og Dogs4All- arrangementet på Lillestrøm. Begge steder hadde
Lundehundklubben stand, med deltagelse av hunder både på standen og i
paraden. Vi som sto på standen disse to helgene opplevde absolutt interesse og
nysgjerrighet for lundehunden, og oppdaget fort at det var viktig å ha hund fysisk
til stede! Rene fluepapirvirkning, spesielt på barn og ungdom, og de er jo en viktig
kundekrets for klubben. For øvrig er begge messene flott omtalt i Lundehund-nytt
nr 1 2010.
Året 2010 har startet bra; Først stilte vi med 3 hunder på Villmarksliv 2010 i
Vikingskipet, Hamar, lørdag 13/3. Se referat i Lundehund-nytt nr 2 2010.
Vi planlegger også et treff/møte våren 2010. Avdelingen har begynt planleggingen
i forbindelse med at vi har fått tildelt spesialutstillingen/årsmøtet for 2011 til Frya
Leir, Sør- Fron i Oppland ( 5.-7. august). Interessen er upåklagelig. Vi trenger
mange hjelpere. Hermed sendes følgende utfordring ut til våre medlemmer og
andres interesserte; Har du/dere lyst til å være med og hjelpe oss, kan dere ta
kontakt med:
Kontaktperson for Akershus/Oslo/Østfold: Hege Hellesvik. E-postadr:
hege.hellesvik@getmail.no Tlf. 21 06 15 82 Mob. 932 18 242
Kontaktperson for Hedmark: Geir – Morten Jansberg. E-postadr:
gmortj@online.no Tlf: 62 82 55 32 Mob. 476 26 707.
Kontaktperson for Oppland: Gro W. Viken. E-postadr: groviken@online.no Tlf. 61
29 81 15 Mob. 905 85 277
Hilsen lundehund kontakten for Oppland, Gro W.Viken.

Buskerud, Vestfold og Telemark: Det er 44 hunder i distriktet; 21 hanner, 23
tisper, og det er 23 betalende hovedmedlemmer og 1 husstandsmedlem. Det er 3
gamle hunder født før år 2000 i Buskerud, Vestfold og Telemark, og vi har fått 4
nye valper til distriktet i 2009.
Årsberetning for Buskerud, Vestfold og Telemark 2009
Her har det ikke vært noen samlende aktiviteter i meldingsåret.
Hundetelling er blitt utført gjentatte ganger de siste årene, eneste gang jeg har
fått tilbakemelding og respons, er 2010. De hundene og eierne jeg sjekket i 2009
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er ikke oppsøkt i år, bortsett fra de jeg har jevnlig kontakt med. Jeg tror nok tallet
er ganske korrekt likevel.
Det er tilkommet en del nye eiere og hunder de siste årene, en del har valper fra
Løvheim, der jeg har gode sjanser for å følge opp. Enkelte andre, som jeg vet om,
er umulige å få kontakt med, en del andre er trolig falt fra på grunn av alder og
sykdom hos hunder og eiere, uten at jeg har vært i stand til å verifisere det.
Øvrig aktivitet jeg bidrar med er å svare på spørsmål om lundehund, det være seg
på telefon eller mail, og det ser jeg på som viktig, og jeg håper jeg fyller en plass
der.
Hilsen Gerd Haugen, lundehundkontakt Buskerud, Vestfold og Telemark.

Oslo, Akershus og Østfold: Lundehundkontakt: Hege Hellesvik. Det er 27
hunder i Oslo; 19 hanner og 8 tisper. Det er 25 hunder i Akershus; 14 hanner, 11
tisper, og Oslo/Akershus har 38 betalende hovedmedlemmer og 3
husstandsmedlemmer. Det er 15 hunder i Østfold; 6 hanner, 9 tisper, og det er 3
betalende hovedmedlemmer og 2 husstandsmedlemmer. Det er ingen gamle
hunder født før år 2000 i Oslo, men vi har fått 1 ny valp. Akershus har 7 gamle
hunder og har fått 1 ny valp i 2009. I Østfold finnes det 1 gammel hund født før år
2000, og vi har fått 2 nye valper i 2009.

Årsmelding fra våre 3 avdelinger
Nordland: Det er 49 hunder i Nordland-nord; 27 hanner og 22 tisper. Nordlandnord har 3 gamle hunder født før år 2000 og 7 nye valper. Nordland-syd har 44
hunder; 19 hanner og 25 tisper. Nordland-syd har 1 gammel hund født før år 2000
og har fått 3 nye valper i 2009. Til sammen er det 34 betalende hovedmedlemmer
og 5 husstandsmedlemmer i hele Nordland.
Årsmelding for 2009
Norsk Lundehund Klubb avdeling Nordland
Avdelingen fikk nytt styre, og det nye styret har hatt som målsetting å få folk til å
møtes i uformelle settinger. Vi har opplevd at interessen er økende, men også
innsett realiteten om at Nordland er et langt fylke, og at man må være litt ekstra
interessert for å reise langt for å treffe andre lundehundeiere. Heldigvis er det
noen som ikke ser dette som en hindring.
Vi sendte ut bankgiroer til medlemmene med oppfordring om å støtte avdelingen
og dette ble det en flott respons på - vi fikk inn over kr 2000,-.
Årsmøtet ble arrangert 31.01.09 i Dalbotn Sømna. 6 medlemmer møtte opp til
møtet som ble avholdt hos Snorre Warholm og Marie Vevelstad. Etter møtet ble
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det servert deilig mat og kaffe. Dagen etterpå møtte alle opp til en koselig tur i
nærområdet til Snorre og Marie.
Treff og styremøte ble avholdt på Drevja
Det var 12 som møtte opp og som hadde det flott både ute og inne på tur. Vi
spiste felles middag på en nyåpnet restaurant i nabolaget. Praten om løst og fast
gikk til langt på natt. Det ble arrangert loddsalg, og det kom inn kr 600,-.
Treff i Stokkvågen i mai ble avlyst på grunn av dårlig påmelding.
Noen fra avdelingen var aktivt med på å arrangere Værøy-treffet, selv om ikke
avdelingen kunne ta på seg dette ansvaret alene. Dette var et arrangement som
ble gjennomført etter planen og som var svært lærerikt og givende. Det hadde
ikke vært mulig uten all den hjelp vi fikk fra alle frivillige fra hele landet. Det er vi
svært takknemlige for og mener vi har lagt et grunnlag for senere arrangement,
og hvor det kan gjøres flere forbedringer ut fra de tilbakemeldinger som kom inn.
Treff i Saltstraumen ble arrangert i slutten av september. Der deltok 8 personer
med like mange hunder. Til tross for at værgudene gjorde sitt for å hindre oss,
hadde vi en topp helg med flott tur til Mjelle og Bestemorenga. Her hadde vi
loddsalg, hvor vi fikk inn 800 kr.
Før jul begynte Tina og Karen Elise med telling av lundehunder i Nordland. Dette
var et ganske omfattende arbeid. Vi har kommet i kontakt med mange av
medlemmene/ eierne og dette er et viktig arbeid for å øke tilhørigheten til
avdelingen og klubben ellers.
Vi endte opp med et tall på 95 hunder, men ennå er det enkelte som vi ikke har
fått tak i slik at tallet er litt usikkert, men vi skal ikke være så langt unna det riktige.
Siste styremøte ble avholdt i mars - hvor neste årsmøte og pinsetreffet ble
planlagt.
Drevja, april 2010
Karen Elise Dahlmo, sekretær

Trønderlag: Det er 38 hunder i Nord-Trøndelag; 18 hanner og 20 tisper. I NordTrøndelag er det 8 gamle hunder født før år 2000, og det kom ingen nye valper i
2009. Det er 14 betalende hovedmedlemmer og 2 husstandsmedlemmer i NordTrøndelag.
Sør-Trøndelag har 48 hunder; 21 hanner og 27 tisper. Det finnes ingen gamle
hunder født før år 2000, men det er kommet et tilskudd på 8 nye valper og 2
importerte valper i 2009. Sør-Trøndelag har 27 betalende hovedmedlemmer og 2
husstandsmedlemmer.
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Årsberetning 2009
Norsk Lundehund Klubb avdeling Trøndelag
Styret for Norsk Lundehund Klubb Avdeling Trøndelag (Avd. TRL) har i 2009
bestått av:
Hanna Gautun (leder)
Maren Espelien (nestleder)
Eiliv Hofstad (sekretær)
Siv Falck Hjelme (kasserer)
Solvor Melum (styremedlem)
Siri Monkan (varamedlem)
Frida Tove Meland (varamedlem)
Revisor:
Arve Monkan
Gunn Tove Ormset (vararevisor)
Valgkomiteen har bestått av:
Dagrunn Mæhlen (leder)
Unni Storli
Ingvild Espelien
Avd. TRL avholdt årsmøte 8. mars 2009. Styret har avholdt 7 styremøter i 2009
og har jobbet med følgende saker:
Ringtrening
Avd. TRL arrangerte 2 utendørs ringtreninger i mai 2009. Den første fant sted 13.
mai hjemme hos Frida Tove Meland på Skatval. 8 personer deltok med i alt 10
hunder. Etter treningen på tunet vartet Frida Tove opp med herlig kveldsmat
innendørs. Tusen takk! Den andre treningen fant sted 19. mai på Skjetlein
resurssenter på Klett. Hit kom det 10 deltagere med 17 hunder. Treningen ble
avsluttet med kaffe og kaker ute i vårsolen. Denne treningen ble rapportert på
Skjetleins internettside med både tekst og bilde. Tusen takk for at vi fikk bruke
området og for hyggelig PR.
Sommertreff på Bratsberg hos Solvor og Andreas Melum
Søndag 7. juni var Avd. TRL invitert hjem til Solvor og Andreas. Arrangementet
var lagt opp som kurvfest, mens avdelingen holdt drikke. Ca 20 hundeiere møtte
opp, med i alt 23 lundehunder, til kaffeslabberas i den store hagen til Solvor og
Andreas. Det ble arrangert et lite lotteri som ga 290 kr i inntekt. Stor takk til Solvor
og Andreas for en fin dag!
Introduksjonskurs i blodsporsøk
I september arrangerte Avd. TRL et tre dagers introduksjonskurs i blodsporsøk
med Anders Aronsen som instruktør. Anders har selv fått sin lundehund godkjent
som sporhund på blod- og ferskspor. I alt 13 hundeførere, med til sammen 17
hunder, deltok. Det var veldig artig å se hvor stor interesse hundene hadde for
denne typen sporing. Anders bidro med skanker, blod og markeringsbånd og
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holdt kurset vederlagsfritt. Tusen takk! Kurset kostet 100 kr per fører og gav en
inntekt på 1300 kr til avdelingen. I etterkant er det søkt om støtte til kurset fra
Studieforbundet natur og miljø.
Høsttreff hos Ruth og Wilhelm Strid på Meråker
Søndag 20. september var Avd. TRL invitert hjem til Ruth og Wilhelm på Meråker.
Det var i utgangspunktet en regntung dag at 10 hundeeiere og 15 lundehunder
møtte opp for skogstur og utelunsj. Lykken sto oss bi denne gangen også.
Skyene løste seg opp like før turen og etterpå fikk vi faktisk sol til bålkosen med
pølser, kaffe og kaker. Takk til Ruth og Wilhelm for flott opplegg. Vi kommer
gjerne tilbake.
Juletreff på Øye Grendeshus på Øysand
Avdelingens juletreff ble arrangert den 6. desember, 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 og ca 25 hunder.
Banner for promotering av Norsk Lundehund
Avd. TRL har fått laget en ”roll-up” med informasjon om rasen. Denne egner seg
best for innendørs bruk men kan også benyttes ute på gode dager og er til utlån
for avdelings medlemmer. Den egner seg godt sammen med klubbens brosjyrer.
Roll-up’en ble benyttet på Dogs4all høsten 2009.
Valpeshow i 2010
Det planlagte valpeshowet i 2009 ble utsatt til 2010 av kapasitetshensyn. En ny
komité ble opprettet, og Bratsberg skole reservert 1. mai 2010. Grunnet sykdom
må imidlertid dette arrangementet utsettes igjen.
Grasrotandel til Avd Trøndelag
Norsk Lundehund Klubb Avd. Trøndelag har mulighet til å motta støtte gjennom
grasrotmiddel-ordningen til Norsk Tipping. Saken har vært utredet og betinger
endringer i vedtektene på årsmøtet til Avd. Trøndelag.

Rogaland: Det er 48 hunder i Rogaland; 25 hanner og 23 tisper. Her er det 3
gamle hunder født før år 2000, og det er født 4 nye valper og blitt importert 1 valp
i 2009. Rogaland har 25 betalende hovedmedlemmer og 3 husstandsmedlemmer.
Årsmeldingen til avdeling Rogaland mangler, da de i skrivende stund ikke har hatt
årsmøte sitt enda.
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Styret vil presisere at all jobb i klubben er på frivillig, ulønnet basis. I tillegg har
mange full jobb og familie, så medlemmene må være tålmodige med oss. Vi er
veldig glade for innspill og hjelp til å fylle disse rollene i klubben, og kan love mye
positivt klubbarbeid sammen med engasjerte medarbeidere.

Fra styret:
Merete Evenseth, Jan H. Opsanger, Kristin Killi, Olav Runde, Maren Espelien og
Elin Strand

Leinstadhågen’s Mille Lærnes – Foto: May Elisabeth Selbekk
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Lundehund på Villmarksliv 2010
Tekst: Gro W. Viken
I mine 24 lykkelige år som
Lundehundeier har disse flotte
bikkjene gitt meg MANGE store og
gode dager. En av de morsomste
dagene opplevde jeg lørdag 13.
mars i år.

Etter hvert forsto vi at paraden var
beregnet på jakthundrasene, men vi
var klare på at å nekte oss å være
med kunne de ikke – Lundehunden
ER jo faktisk en slags apporterende
fuglehund!

I mange år har jeg ønsket meg en
kikkert jeg kan se litt lenger enn til
fuglematingsbretter med. Så da
messekatalogen til Villmarksliv
2010, i Vikingskipet på Hamar, kom i
mars, satte jeg meg ned for å se på
den ut fra dette ønsket.

Vi fikk være med – helt til slutt ble vi
ropt opp, sammen med 2 typer
ulvejakt-hunder! Der sto jeg, med
Linja, ved siden av 2 hunder som
jakter på et av de dyrene jeg er mest
fasinert av! Geir Morten, som er den
mest taleføre av oss, hadde med
seg unggutten Navahoo`s Birk
Yksander og sa det lille vi fikk tid til å
si om rasen vår.

Kikkerttilbud så jeg, men det var
mye annet også å se i denne
katalogen (skulle gjerne vært
millionær for en dag der nede).
Bl.a. hadde de på lørdag
”Raseparade hunder. Nå har du
anledning til å bli kjent med den
hunderasen du ønsker deg.”
Villmarksliv/Lundehundkombinasjonen klang godt i ørene
mine – og etter en kort telefonprat
med Geir Morten Jansberg (”nyklekt”
kontaktperson for Hedmark fylke)
ble vi enige om å møtes og stille opp
i paraden med 3 av våre hunder –
hvis vi fikk være med!

Turid, Geir Mortens beste halvdel,
sto et stykke bortenfor podiet med
gromgutten Storm. Og rundt dem
var det folk i alle aldre i de to timene
vi oppholdt oss i hallen. De ville hilse
på gutten, og fikk vite det de ønsket
om rasen vår.
Dette må da være et nytt og meget
aktuelt forum å presentere rasen vår
i – friluftsliv av alle slag er de jo
skapt til å være med i!
Kanskje bør vi vurdere en aldri så
liten stand her neste år?

Visst hører lundehund til blant
jakthundene! Her demonstrert
av Paluna’s Froste Sarasønn
som har jaktet hare i skogen.
Eier / foto: Valerie Naud,
Frankrike
34
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Viola og Aiko, to gode venner.
Foto: Claudia Melis
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Lundehundens ordbok
N

P

Nabo – et menneske hvis nærvær til
stadighet må varsles, slik at
mennesket til enhver tid har oversikt
over omgivelsene (se alarmering).

Papirkurv - leketøy for hunder. Det
gjelder å tømme innholdet i
papirkurven og spre det ut over størst
mulig område, spesielt dersom den
inneholder matrester eller
toalettartikler.

Nakke – kroppsdel som hos
lundehunden er utviklet til perfeksjon.
Nisse – juleleketøy. Menneskene
plasserer flere utgaver diverse steder i
huset, og lundehundens oppgave er å
finne alle for å rive av dem klær og
skjegg. Er nissen plassert for høyt,
kan lundehunden alliere seg med
katter og/eller større hunder.
Nyttårsaften - verdens undergang (se
ragnarok).
O
Ormekur - tryllekunst for hunder.
Ormekuren gjemmes under leppen og
beholdes der til mennesket blir
distrahert av noe annet, så spyttes det
ut i for eksempel blomsterpotte eller
under sofa. Mennesket vil tro at
hunden har svelget ormekuren.
Fås ormekuren i pastaform, er
tryllekunsten vanskeligere å
gjennomføre. Løsningen er da å
sultestreike.

Pels – det som gjør hunden myk. Skal
i enkelte perioder gnis av på flest
mulig steder, særlig i sofaer og på
menneskets penklær, for eksempel
bunad.
Piller - også en tryllekunst (Se
ormekur).
Pinne - Treningsutstyr for mennesker.
Et eksempel på en populær metode
for å få maksimalt treningsutbytte for
mennesket, er å holde pinnen fast i
munnen en god stund, før du plutselig
slipper taket, slik at mennesket tror de
klarte å dra den fra deg. I sin euforiske
tilstand, vil mennesket nå kaste
pinnen langt av gårde. Begynn å løpe
etter pinnen, slik at mennesket forstår
hva det skal gjøre, men stopp etter et
par meter. Mennesket vil nå løpe og
hente pinnen, for så å komme tilbake
med den. Rutinen gjentas til
mennesket er utslitt.
Q

Oppkast – vominnhold som av en
eller annen grunn er kommet opp
igjen. Kan inneholde alt fra hundemat,
menneskemat, hønsegjødsel,
sauelort, kukake, hestepære, gress,
bein og pinner til vanskeligere
nedbrytbare ting, som plast,
fargestifter og lignende.
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Q-tips – små, hvite plastpinner med
bomull på. Smaker eksepsjonelt godt
etter at mennesket har hatt dem i øret.
Skal deles opp i så små biter som
overhodet mulig.
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Kjøring med lundehund
– et intervju med Maja (13 år)
Av: Ingvild Svorkmo Espelien
Maja er oppvokst med mange
hunder. Hun bor på et småbruk på
landet utenfor Trondheim, og hele
familien har hund og friluftsliv som
hobby. De kjører med familiens 11
samojeder og en stor mynde, en
Tajgan. Familiens lundehunder
løper vanligvis løse mens
trekkhundene trekker slede eller
vogn, men Maja fant snart ut at
hun gjerne ville lære
lundehundene å trekke også. I
dette intervjuet forteller Maja
hvordan det er å kjøre med
lundehund, og hva man bør tenke
på når man skal lære en
lundehund å trekke.
Maja og Senja – Foto: Marte Espelien

Hvor lenge har du kjørt med lundehund? Ca. 3,5 år
Hvor mange lundehunder har du lært å trekke? Jeg har lært Ranja, Frodo og
jeg prøvde med Heike på Morokulien. Den flinkeste er Senja som jeg har kjørt
ganske mye med.
Hvorfor ville du lære lundehundene å trekke? Det er gøy for både meg og
dem, og de kan trekke med seg ting når vi går tur.
Hvor mye klarer en lundehund å trekke? På sommerføre i vogn kan de trekke
sin egen vekt. Det har jeg prøvd fordi Leika pleide å sitte oppi vogna mens Senja,
datteren hennes, trakk henne. På vinteren trekker de litt mindre hvis det er tung
snø.
Hvordan lærer man lundehunden å trekke? Det er viktig å være veldig
tålmodig, og passe på at hunden ikke blir skremt. Venn hunden til lyden av vogna
lenge før du setter den inn i draget. Gå tur sammen med hunden mange ganger
mens du drar vogna selv, da venner den seg til den. Gå gradvis fram og la den
trekke bare en kort avstand de første gangene, mens du passer på at den ikke
blir redd av å være festet fast til vogna. Det kan være lurt å være to som
samarbeider første gang du setter hunden foran vogna. Når du først har lært opp
en lundehund, kan du la den hunden som allerede kan det, trekke vogna mens
den som skal lære det går ved siden av.
Lundehund-nytt 2/2010
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Hva er spesielt viktig å tenke på
når man lærer lundehunden å
trekke? At hunden ikke blir skremt og
å være tålmodig. Bruk mye
belønning, godbiter og ros. Dette skal
være morsomt for både hund og eier.
Man må trene ganske lenge før man
har vekt oppi vogna. Hvis det er ei
vogn med to hjul, må man passe på
så ikke balansen i vogna blir feil så
vekta kommer på ryggen til hunden.
Det er viktig å ha en sæle som
passer til hunden. En dragsele som
er liten nok til lundehund er vanskelig
å få tak i.

Er lundehunden annerledes å lære
å kjøre enn samojedhunden? Ja.
Samojedhundene blir ikke så fort
skremt, og de er større så man
slipper å bøye seg ned. Det tar mye
lenger tid å lære en lundehund å
trekke enn en samojed.

Det er viktig å rose hunden. – Foto: Marte
Espelien

Maja har brukt en liten sulky som Gunn Tove Ormset har laget spesielt til
lundehund. Selen som vi bruker, en egentlig ikke en dragsele, men vi har laget
den om litt. Vi har en liten trekksele også, men den er nokså utslitt etter mange år
med snørekjøring.

Frodo med vogn – Foto: Gunn Tove Ormset
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Valper født siden sist
Tekst: Liv Skjervik
I 2009 var det ikke veldig mange valper, men det var likevel mange henvendelser
og spørsmål om valper, og om rasen generelt.
Ca. 60 henvendelser i løpet av året har jeg hatt. Av disse har 49 stått, eller står på
lista for valp. 15 har fått ønsket oppfylt via valpeformidlinga.
7 har gitt beskjed om at de har skaffet seg annen rase, eller blanding. Og 9 står
fremdeles "på vent," fra 2009.
Februar
3 tisper etter Eriksro Magiska Moxy og Lyrypa's Buster hos Unni Storli, Berkåk.
1 hann etter Lyrypa's Jette og Ålvisheims Koll Herse hos Inger Marie Storli,
Steinkjer
Mars
2 hanner etter Lyrypa's Prinsesse Jette-Tiril og Aspheims Troy hos Trond Åge
Seem, Vikhammer
2 hanner og 1 tispe etter Trodli-Skogen's Troya Runadatter og Eriksro KökarSune hos Liv Skjervik, Sandnes
April
3 hanner og 1 tispe etter Ålvisheims Isrid Kongsmoster og Mikel Rev av
Vinterskogen hos Rita Daverdin, Hell
2 hanner og 2 tisper etter Paluna's Minnet Norgard Heradatter og Lundetuvans
Foss Svartkurle hos Kerstin Refvem, Tonstad
1 hann og 2 tisper etter Dykebo's Mari-Rosa og Chico hos Kerstin Refvem,
Tonstad

Trodli-Skogen’s Troya Runadatter med valper – Foto: Liv Skjervik
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Hvor dro de hen?
Tekst: Olav Runde
I andre halvår 2009 ble det født seks kull med lundehundvalper i Norge, til
sammen 12 valper, fem hanner og syv tisper. Dette gir en gjennomsnitt på 2,0
valper pr kull. I denne perioden har det ikke blitt importert eller eksportert valper.
Den 25.07.2009 ble det født tre valper hos Gerd Haugen, 3475 Sætre
Kullnr. 091446
Far Lyrypa’s Prins Jumbo 15422/07 Dette er hans 1.kull.
Mor Løvheims Kveldrider 14671/06 Hun er nå mor til tre valper
NO51536/09 H Løvheims Njord 1368 Stabekk
NO51537/09 T Løvheims Nanna 3475 Sætre
NO51538/09 T Løvheims Natt 3233 Sandefjord
Den 10.09.2009 ble det født en valp hos Ingvild S. Espelien, 7039 Trondheim
Kullnr.: 097794
Far Herkules 07159/99 Dette er hans 9.kull, og han er nå far til 23 valper
Mor Senja Av Vinterskogen 16221/06 Hun er nå mor til tre valper
NO55904/09 T Sol Av Vinterskogen 6509 Kristiansund N
Den 12.09.2009 ble det født fire valper hos Ingvild S. Espelien, 7039 Trondheim
Kullnr.: 097795
Far Frodo Av Vinterskogen 16222/06 Dette er hans 6 kull, og han er nå far til 14
valper
Mor Ranja Av Vinterskogen 07658/05 Hun er nå mor til 12 valper
NO55905/09 H Frost-bamse Av Vinterskogen 7030 Trondheim
NO55906/09 H Frost-bjørn Av Vinterskogen 4046 Hafrsfjord
NO55907/09 T Frost-binna Av Vinterskogen 0771 Oslo
NO55908/09 T Frost-brura Av Vinterskogen 8680 Trofors
Den 24.11.2009 ble det født en valp hos Siw Gjerdingen, 2770 Jaren
Kullnr.: 100160
Far Kerskitunet’s Bjarg 04106/00 Dette er hans 5.kull, og han er nå far til ni
valper
Mor Obrima’s Vilja 01601/07 Hun er nå mor til tre valper
NO30501/10 T Cara Viljadatter 3175 Ramnes
Den 6.12.2009 ble det født en valp hos Beate-Annette Løvlid 9325 Bardufoss
Kullnr.: 102517
Far Haakon Den Gode 08781/02 Dette er hans 3.kull, og han er nå far til åtte
valper
Mor Frøya tyrasdatter 17564/06 Hun er nå mor til fem valper
NO38102/10 H Mopsegårdens Heike 4352 Kleppe
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Den 17.12.2009 ble det født to valper hos Bjørg Reidun Andreassen 8766 Lurøy
Kulln.: 101036
Far Kaizer 05859/07 Dette er hans 1.kull.
Mor Linesviken’s Goe-pia Trymidotter 04671/03 Hun er nå mor til to valper
NO33257/10 H Kaizer Mosting Goe Piason 8063 Værøy
NO33258/10 T Io-feryja Goe Piadotter 8800 Sandnessjøen
Fra Laila K. Myrvold har jeg fått oversendt tabeller som viser avl av Norsk
Lundehund fra 1990 og frem til 2008. Dersom vi legger til 2009, får vi da følgende
oversikt:
År

antall kull

antall valper

Snitt valper pr. kull

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

18
12
22
26
16
25
18
14
28
25

49
22
48
74
37
70
59
44
74
65

2,7
2,7
2,1
2,8
2,3
2,8
3,2
3,1
2,6
2,6

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

28
30
24
36
21
30
23
23
25
18

70
95
78
101
56
84
62
73
71
39

2,5
3,1
3,2
2,8
2,7
2,8
2,7
3,2
2,8
2,1

Antall valper født pr. 5 år og 5% av dette, som igjen utgjør antall valper en
hannhund kan ha i sin "livstid".
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

til
til
til
til
til
til
til
til

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

231 valper
262 valper
288 valper
284 valper
284 valper
312 valper
312 valper
348 valper

=
=
=
=
=
=
=
=

12 valper
13,1 valper
14,4 valper
14,2 valper
14,2 valper
15,6 valper
15,6 valper
17,4 valper
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

til
til
til
til
til
til
til
til

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

382 valper
409 valper
400 valper
414 valper
381 valper
376 valper
346 valper
329 valper

=
=
=
=
=
=
=
=

19,1 valper
20,4 valper
20,0 valper
20,7 valper
19,0 valper
18,8 valper
17,3 valper
16,4 valper

Dette betyr at vi nå nærmer oss 1996 nivået.
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Hvorfor lundehund?
Tekst: Geir Morten Jansberg
Som jeg pleier å si til de som spør:
tilfeldig, men mest flaks. Etter å ha
mistet vår blandingshund(terrier og
buhund) pga alderdom, begynte vi å
se oss om etter ny hund ganske raskt.
Men det dro ut pga at vi så på flere
raser, men greide egentlig ikke finne
en som passet oss begge. Vi hadde i
utgangspunktet tenkt på valp og
hadde begynt å sjekke oppdrettere av
Jack Russel som vi fant ut kunne
være en hund for oss. Mens jeg
undersøkte dette kom en jeg jobbet
sammen med samboeren hadde en
lundehund på femten mnd. som de
ville omplassere pga. han trengte en
del oppfølging da han slet med mage
og pels. De skulle bli foreldre og, så
ikke at de kunne følge ham opp nok.
Var litt skeptisk, men jeg hadde jo hilst
på ham ett par ganger og han virket
som en trivelig hund, så vi ble enig om
at jeg skulle ta ham med hjem og

prøve hvordan det gikk. Som dere
sikkert skjønner allerede så gikk det
veldig bra så etter noen samtaler med
Hanna Gautun, som var oppdretter og
hadde førsteretten på ham, gikk dette
i orden, så okt. 2007 flyttet han inn.
Magen er heldigvis blitt i orden, bank i
bordet, mens pelsen fortsatt ikke er
bra, korthårete flekker i nakke og bak
på låra, vi ser ikke på det som noe
problem da vi ikke hadde tenkt å drive
med utstillinger og han har ikke noe
plager pga. dette. Vi ville jo lære litt
mer om rasen og treffe andre
lundehundeiere så vi fant ut at
spesialen i Trondheim 2008 var ett fint
sted å dra. Ett trivelig arrangement
med masse hunder og folk. La merke
til at de fleste hadde mer enn en
lundehund og det gikk ikke lenge før
vi også begynte å tenke på en
kamerat til Storm, men det får jeg
komme tilbake til i neste nummer.

Storm-Tyrasønn – Foto: Geir Morten Jansberg
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Besök till kennel Cliffhanger
och Specialen 2007
Tekst: Anneli Rosenberg
Tisdagen den 11 september 2007
avgick planet till New York från
Helsingfors. En lång resa hade börjat
och vad som väntat kunde ingen
gissa. Till att börja med var flyget
försenat pga oväder över en timme till
NY, passkontrollen oerhört långsam
på JFK Kennedys flygfält i NY, kan
bara säga att den var under all kritik.
Flera stationer, men endast lite
personal. Efter passkontrollen skulle
bagaget checkas ut och in vidare på
nästa flight till San Fransisko (SFO).
Den planerade flighten missades pga
flygets försening ifrån HEL-NY samt
den långsamma passkontrollen, vad
göra, där stod man med sitt bagage i
NY och suckade djupt – bara att gilla
läget. Men inget att hänga läpp för,
vidare till check-in och låtsas som om
det regnar och en ny flight ordnades
åtmej vidare till SFO lite senare på
kvällen vilket i sin tur blev ca 1,5
timme försenat innan det åkte iväg
och anlände vid midnatt i SFO där
Sharon stod otåligt och väntade vilket
hon gjort i flera timmar tillsammans
med Frosty. Efter väntade en 1,5
timmes bilfärd till Tomales. Det var
dimma så man knappt kunde se något
framför bilen. Av bron Golden Gate
såg man inte så mycket pga mörker
och dimma.
Sent om sider kom vi fram till gården
där kennel Cliffhanger huserade,
Eucalyptus doften slog emot och det
var en ljuvlig känsla. Tidsskillnaden
var 10 timmar bakåt, eftersom jag
hade sovit på planet mellan NY och
SFO så var jag inte så trött och
passade på att låna datorn för att
44

chatta lite med mina barn över msn
och läste mail.
Helt plötsligt dyker en yrvaken person
upp, det var Ray Busseau som var på
väg till sitt jobb. Honom kunde man
ställa klockan efter för exakt 5:02
kommer han upp och exakt 5:45 åker
han till jobb. Ett gott råd jag hade fått
var att inte säga så mycket till honom
på morgonen, vilket jag inte kom ihåg
och kvittrade glatt ”good morning”
varpå han muttrade ”Morning” ,
fortsatte försöka konversera med
honom, visserligen svarade han artigt
men han gav mig en blick som sa ”håll
käft”. När han senare kom hem på
eftermiddagen berättade han att han
skulle ha kunnat strypt mej för att jag
pratat så mycket, men vi skrattade
gott åt det.
Onsdagen tillbringade jag ens tor del
tillsammans med Sharon. Vi åkte till
Tomales Bay för att jämföra priser på
ostron. Vägen gick över Highway 1,
oerhört vackert. Terrängen bestod av
kullar och det var enorma
höjdskillnader. Berg kunde man inte
kalla det för då det inte var berg utan
jord. Mycket boskap såg man och
rancher. Vissa gånger när man körde
uppåt slog det lock frö öronen och
hisnade i magen vid nerfart.
Trädtunnlarna var fantastiska och
enorma. Hela dagen gick åt till
sightseeing runt omkring. Slutligen var
man överväldigande trött av alla nya
intryck. Middagen serverades exakt
20:30 men innan fick hundarna mat
och det enligt en speciell ritual.
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absolut tyckte att min engelska accent
lät som Meryl Streep i någon av
hennes filmer. Sent omsider kom man
isäng den kvällen och somnade gott
efter ett par glas vin. Mycket sömn
blev det inte pga tidsskilnad så man
var uppe igen vid 5-tiden men aktade
mig för att säga så mycket mer än
”god morgon” till Ray.
Tomales fick jag ett intryck av att var
en liten ”Vilda western” stad med sina
trädbyggnader, postkontoret och den
lilla butiken, hotellet, puben och man
kunde förvänta sig sheriffen komma
ridande vilken minut som helst.
Den lilla kyrkan var fantastiskt vacker
med sina färgade fönster alla
prydnader och man fick lite en känsla
av att man besökte kyrkan i serien
”Lilla huset på prärien”. Den lilla
brandstationen bestod av 3-4 bilar och
folk som ingick var ortsbefolkningen
och dess frivilliga insatser. Fina hus
var byggda av folk med pengar men
som stod tomma och blev städade 1
ggr/månad av någon som lejdes för att
göra det. Ett av dessa hus var
placerad högst upp på toppen av en
kulle. Härlig vacker utsikt, stort och
magnifikt men ägaren bodde någon
annanstans.
Kvällen tillbringades tillsammans med
Frank och Ray med middag och jag
berättade lite om Åland och de kom
fram till att jag var oskuld då jag aldrig
tidigare inte ätit kyckling lever,
björnbär, ostron osv…Samt att Ray

Torsdag blev shoppingdag i Petaluma,
vi hämtade ostronen vid Tomales Bay
och levererade dem till Steve och
Duana Young som hade anlänt till
utställningsplatsen i varsitt fordon,
Steve körde husbilen vilken var stor
som en buss och Duana bilen som var
stor som en skåpbil. Med sig hade de
2 boxers och lundehundstiken
Cliffhanger Fancy footwork. Själv hade
jag med mig ”Fanny” från ranchen då
jag ville att hon skulle vänja sig vid
mig och omgivningen dagen före.
Fanny var en riktigt snygg tik men
tyvärr lite rädd av sig. Efter 1-2
timmars promenerande på området
slappnade hon av men var ändå
vaksam.
Vi grillade tillsammans med alla som
dök upp. Bl.a Susan Taylor med familj,
Jason Leach, Harvey Sanderson, alla
var ett glatt trevligt gäng som
välkomnade en med en sådan värme.
Tillbaka till ranchen för att sova där
Ray själv hade utfodrat alla 15 hundar
samt fått äta själv. Ray var definitivt
kennel Cliffhangers högra hand och
den som hade koll på maten till fullo.

Fortsetter i neste nummer med UTSTILLINGSDAGEN
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Nytt fra avlsrådet
Tekst: Ingvild Svorkmo Espelien
ordne seg. Jeg fikk tak i
Møtet for tillitsvalgte
hannhundeiere fra lista over hanner
Siden sist har både våren og aska
til tapping, og fylte opp timene, men
fra Island nådd Trøndelag, det er
da jeg kom til Nipp, ble vi enige om a
kaldt og hustrig, men Norsk
bytte han ut – han har paret to tisper
Lundehund Klubbs tillitsvalgte lar
nylig og begge gikk dessverre
seg ikke stoppe, Styret, lundebua,
tomme. Dermed rykket reserve
bokredaksjonen og halve avlsrådet
Annar opp, bror til Nipp og en meget
hadde ei meget intensiv langhelg
verdig erstatning. Og eier Roger
med møter til langt på natt. Avlsrådet
Gibson tok på seg å kjøre ned til
la fram sine planer for året, med
Moss og hente tispe-eieren! Dermed
forslag til budsjett. I skrivende stund
løste alt seg til det beste. På selve
vet jeg ikke hva styret siden har
dagen passerte Frode Lingaas
innstilt på (avlsrådet gikk tur med
tilfeldigvis de tre lundehundene og
hundene mens styret behandlet sine
bordercollie tispa mens de ventet
saker!), men jeg fikk en følelse av at
utenfor veterinærhøgskolen og minte
styret hadde forståelse for våre
dem på at de måtte ta blodprøver.
planer og vårt engasjement for avl
Det var sannelig bra, for i alt strevet
og helse.
med å skaffe tispe, hadde jeg glemt
å si det til dem.
Den store sæd-dagen!
I skrivende stund er jeg hos
Resultat av tappingen til nå
veterinæren med tre fyrrige
Da er 4 hanner tappet, og resultatet
hannhunder og to tisper. Torsdag
viser at Maahornet’s Annar hadde litt
29.05.2010 er den store sæddårlig sædkvalitet, men sæd fra han
tappedagen. Jeg fikk løpetid på
og Lhaxys Eddie, samt fra Felix
Ranja og Senja, og tenkte at nå er
Geirason ble frosset ned. Navahoo’s
det sikkert løpetid over store deler
Birk Yksander leverte for lite sæd og
av landet, det er vår og tispene har
må inn til ny tapping til høsten. Vi
en tendens til å løpe da. Så jeg
håper på å få tappet de resterende 4
ringte Ragnar Thomasen,
hannhundene denne våren slik at
Veterinærhøgskolen, og han hadde
prosjektet kan avsluttes. Vi er
to ledige timer, en mandag 26.04 for
avhengig av å ha med ei tispe med
en hannhund og torsdag 29. Med
løpetid under tappingen, ellers blir
plass for 3 hanner – men de måtte
ikke hannhundene ”inspirert” til å
ha med egen tispe! Akkurat det bød
gjøre noe som helst.
på problem, for vi fant ingen
Norsk Lundehund Klubb behøver
lundehundeier med løpsk tispe. En
egen genbank
aksjon på Facebook godt hjulpet av
Gunn Tove Ormset og Ingerid
Genbanken som Norsk
Klaveness resulterte imidlertid i at en
Genressurssenter, NKK og Norsk
eier av ei løpsk bordercollie tispe
Lundehund Klubb samarbeider om,
meldte seg. Hun hadde ikke bil, men
er dessverre ikke beregnet på
det skulle etter hvert vise seg å
rullerende bruk. Avlsrådet hadde
46
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håpet på å få lov til å bruke en eller
to av de hannhundene som ble
lagret på 90-tallet, og heller erstatte
dem med nålevende hunder for
framtidig lagring. Vi mener at en slik
rullering vil gi en dobbelt gevinst,
ved at vi kan avle på hunder som for
lengst er forsvinnet og ikke har nære
nålevende slektninger, samtidig som
vi hele tiden kan beholde en
genbank med sæd av god kvalitet.
Siden dette ikke er mulig, planlegger
nå Norsk Lundehund Klubb sin egen
genbank. Christen Lang jobber med
å få tappet en hannhund i USA hos
kontakter han fikk under sitt siste
besøk der i 2009. Han har sagt seg
villig til å legge ut for klubben inntil
videre for å sikre verdifullt
avlsmateriale for framtiden. Som jeg
nevnte under overskriften ”den store
sæd-dagen”, var jeg selv hos
veterinær Frode Relling og fikk
tappet hannhunder den 29.04.10. Vi
fikk sæd fra to hanner (Relling
hadde ikke tid til å tappe Frodo på
nytt for å fylle opp hans lille lager på
tre strå, det får vi gjøre til høsten),
de to er Heike av Vinterskogen og
Eriksro Trevliga Liam (Kark til
daglig). De to hannene er tappet på
min regning. Det er ennå ikke laget
ferdig planer for klubbens genbank,
men avlsrådet og styret diskuterte
retningslinjer, budsjett og planer for
dette på tillitsmannsmøtet den 2426.04, og i løpet av 2010-2011 vil
dette arbeidet være godt i gang. En
genbank som kan brukes etter
søknad til avlsrådet av klubbens
medlemmer, kan være et viktig
bidrag til avlen på lundehund i
framtiden. Rasen er fortsatt både
direkte truet og sårbar, og tellingene
som styret og tillitsvalgte rundt
omkring i landet har gjennomført,

viser at vi har bare omkring 520
lundehunder i Norge. Dette er
bekymringsverdig. Vi må arbeide
målbevisst for å øke antall hunder.
En genbank løser ikke alle problem
og er kostbart (Christen må regne
med å legge ut ca. kr 10 000 og jeg
betalte kr 4500 for tapping og lagring
av 2 hunder i Trondheim). Vi må
først og fremst ha fokus på å få flest
mulig tisper og hannhunder i avl,
samt å få antall valper født per år
opp slik at det totale antall hunder
øker. Dette er blitt enda mer
krevende nå etter at NKK har innført
sine nye etiske grunnregler for avl,
der tidsintervallet hvor tispa kan
avles på er innskrenket ytterligere.
DNA prosjektene
Claudia Melis har fått sine første
resultat. Dette forteller hun om i
egen artikkel i dette nr av
lundehundnytt. Frode leter fortsatt
etter eldre (over 6-7 år) og friske
lundehunder for DNA prøver. Både
han og Claudia er også takknemlige
om dere sporer opp blandinger
mellom lundehund og en annen
rase, og får tatt DNA prøver (både
”swabs” og blodprøver) fordi det kan
fortelle noe om forskjeller mellom
lundehunder og andre raser, både
med tanke på IL og med tanke på
genetisk variasjon.
Albuminmålinger av friske
lundehunder
I Trondheim måler vi nå albumin hos
friske lundehunder. Vi behøver å
undersøke nivå av albumin hos
friske lundehunder for å vite om de
normalt har like høyt albumin som
andre raser, eller om de har en
tendens til å ha lavere albumin enn
andre hunder. Dette er viktig for å
stille diagnosen IL, og det er viktig
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med tanke på å få mer kunnskap om
rasens situasjon med tanke på IL.
Ses vi i sommer?
Jeg skal nå melde på familiens
lundehunder på spesialutstillingen i
Stavanger. Jeg gleder meg til å
treffe lundehundeiere fra hele landet,
og til å se sa mange lundehunder
samlet på ett sted igjen. Samtidig
med spesialutstillingen er årsmøtet,

der er det selvsagt viktig at flest
mulig kommer, for å øve innflytelse
på klubbens framtid. Jeg håper at
alle dere som kommer, også melder
dere på oppdretteseminaret. Det
passer for alle som er opptatt av
rasen, også for de som ikke har
konkrete planer om avl i nærmeste
framtid. Velkommen skal dere være,
alle lundehundentusiaster!

Den flygende lundehunden Benoni – Foto: Magnus Enger

Nytt fra Danmark
Det Årlige Lundehundetræf 2010
Træffet holdes den 21. august 2010
Stedet bliver Jylland, hos Sonja og Benno Mikkelsen
Rørkærvej 8, Holt 6580 Vamdrup
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Foreløpige resultat fra forskning på genetisk
mangfold hos lundehund
Tekst: Claudia Melis og Ingvild Espelien
gjennomlevd to genetiske
Innsamling av prøvene
flaskehalser i nyere tid. Det kan
I juni 2009, under Værøytreffet,
imidlertid være mulig å finne flere
samlet vi ca. 100 DNA prøver fra
markører som kan vise forskjeller
forskjellige lundehunder ved hjelp av
mellom hunder og for
små tannbørste lignende svamper
lundehundfamilier, og kanskje gi et
(”munn svabber”). Prøvene var
praktisk verktøy for å velge de
starten på et samarbeid mellom
hundene som bør pares for å bevare
Norsk Lundehund Klubb og Norges
mest mulig av det genetiske
Teknisk Naturvitenskaplige
mangfoldet i rasen.
Universitet (NTNU) i Trondheim. De
Amerikanske resultat bekrefter at
første analysene på 96 hunder med
alle lundehunder stammer fra Eir
22 markører (ISAG 2005 panel for
bestemmelse av foreldreskap) er nå
I tillegg har vi via Lynn Higgins fått
analysert, og vi har lyst til å fortelle
en kopi av en poster fra en studie
litt om de første resultatene til alle de
som ble gjennomført i USA i 2006
samarbeidsvillige lundehundeiere
etter et samarbeid mellom
som stilte opp.
Norwegian Lundehund Association
of America, Norsk og finsk
Tegn på genetisk variasjon hos
lundehundklubb og Center for
lundehund
Veterinary Genetics ved University
22 markører ble brukt. En var for
of California Davis. I denne studien
bestemmelse av kjønn (som er
testet de 90 markører på 96
nødvendig for å kontrollere om
lundehunder fra USA og Europa. De
rekkefølgen av prøvene stemmer
fant at 70 markører var homozygote
med resultatene), og to virket
og 20 var heterozygote, men viste
dessverre ikke. Av de 19 resterende
bare to mulige alleler. De hadde
var 13 homozygote (viste kun to
også analysert mitokondrielt DNA og
identiske kopier av samme allel) og
fant ingen variasjon. Dette stemmer
6 var heterozygote (kunne
jo godt med hva vi vet fra før; alle
forekomme som minst to ulike
nålevende lundehunder fra ei tispe,
alleler). Av de 6 som var
Eir. Mitokondrielt DNA nedarves
heterozygote viste 5 to alleler og 1
bare fra mor.
hadde tre alleler.
Framtidsplaner
Genetisk verktøy i
Vi planlegger nå å teste flere
avlsplanlegging for lundehund
markører for å øke nøyaktigheten og
Av de 96 hundene var det ei tispe
undersøker om vi kan finne flere
som hadde mest variasjon og hun
områder av DNA som viser genetisk
var heterozygote på 4 markører.
variasjon hos lundehund. Vi håper å
Dette kan tyde på at det er lite
kunne lage et panel av markører
variasjon hos lundehund. Det er som
som er egnet til å bestemme farskap
forventet siden rasen har
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på lundehund. Vi har også sendt ut
flere svabber for å øke antall prøver.

som har tatt på seg å samle flere
prøver i løpet av sommeren.

Takk så langt til alle medlemmer for
interessen og vi kommer tilbake
senere med flere resultater! En
spesiell takk rettes til de som hjalp til
med å ta prøver på Værøy, og til de

Ordliste:
Allel = genvarianter
Homozygot: to like alleler av et gen
Heterozygot: to ulike alleler av et
gen

Foto: Gunn Tove Ormset

Værøytreffet på DVD
DVD'en fra Værøytreffet er ferdigstilt. Vi viser til artikkel om dette i Lundehundnytt 4/09. Du kan bestille den ved å ringe til
Arve Helling : 900 12 821 eller Jan H. Opsanger : 995 74 139

Fra Værøy-treffet – Foto: Magnus Enger
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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.
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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/.
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.

Sussi av Åsen – Foto: Carola Opsahl
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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
10.10-12.30

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

12.30-13.30

Lunsj (inkludert i deltageravgiften)

13.30-15.30

16.30-17.30

"Drektighet, fødsel og valpestell" ved Ingvild Espelien
Middag (ikke inkludert, vi bestiller pizza sammen til de som
ønsker)
"Valpeformidlers rolle, krav til valpekjøper, kontraktinngåelse
etc" ved Liv Skjervik

17.30-18.00

Oppsummering / Evaluering

15.30-16.30

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.
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Presentasjon av
Vandrertroféer for norsk lundehund
Vi begynner med de fire nyeste premiene:

21. Kennel Enerhaugens vandrepremie til beste oppdretterklasse

Gitt av Christen Lang, Kennel Enerhaugen i 2009
Håndmalt porselensfat malt av Grete Færøvik.
Premien er evig vandrende og utdeles en gang i året på Norsk Lundehund Klubbs
årlige spesialutstilling. Den går til utstillingens beste oppdrettergruppe. Det
medfølger en bok med premien. I den setter vinneren inn bilder av de 4 hundene
som inngår i gruppen og deres navn, samt navn på oppdretter og dennes
kennelnavn. Vinneren forplikter seg til å ta godt vare på premien og kvitterer i
egen bok for mottagelsen. Premien skal innleveres til Norsk Lundehund klubb i
god tid før neste års spesialutstilling.

2009
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Kennel Eriksro

Anneli Rosenberg, Finland
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22. Eleanor Christies minnepremie til Beste Lundehund

Gitt av Christen Lang i 2009 til minne om avdøde Eleanor Christie,
i ærbødighet over det store arbeidet hun gjorde for å redde Norsk Lundehund.

Premien er evig vandrende og utdeles en gang i året på Norsk Lundehund Klubbs
årlige spesialutstilling. Premien går til best i rasen. Det medfølger premien en bok
der vinneren setter inn bildet av hunden, samt opplysninger om hundens navn,
fødselsdato, foreldre, oppdretter og eier. Vinneren kvitterer for å ha mottatt
premien i en egen bok, og forplikter seg til å ta godt vare på premien og til å
levere den til Norsk Lundehund Klubb i god tid før neste års spesialutstilling.

2009

Paluna’s Runa, oppdretter Liv Skjervik, eier Torild Olsen
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23. Zenia Langs Minnepremie til BIM hunden

Gitt av Christen Lang i 2009
til minne om hans avdøde mor Zenia Lang.
Premien er evig vandrende og utdeles på Norsk Lundehund Klubbs årlige
spesialutstilling. Premien går til best i motsatt kjønn. Det medfølger premien en
bok der vinneren setter inn bilde av hunden samt opplysninger om hundens navn,
fødselsdato, foreldre, oppdretter og eier. Vinneren kvitterer for å ha mottatt
premien i en egen bok, og forplikter seg til å ta godt vare på premien og til å
levere den til Norsk Lundehund Klubb i god tid før neste års spesialutstilling.

2009
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Trodli-Skogen’s Trym Runasønn, oppdretter / eier: Torild Olsen
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24. Vandrepremie til BIR Veteran

Kongeskarven

Gitt av Kennel Leinstadhågen i 2010
Ved Rita og Marc Daverdin.

Premien utdeles til den hunden, som blir Beste veteran på Norsk Lundehund
Klubbs årlige spesialutstilling. Det medfølger premien en bok der vinneren setter
inn bilde av hunden samt opplysninger om hundens navn, fødselsdato, oppdretter
og eier. Vinneren forplikter seg til å ta godt vare på premien og til å levere den til
Norsk Lundehund Klubb i god tid før neste års spesialutstilling. Kongeskarven går
til” odel og eie” til eier av hund som har vunnet den 2 ganger
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Nytt fra avdeling Trøndelag
Hei alle sammen!
Vinteren er forbi i Trøndelag, selv om den spøker med noen snøfnugg i luften ute
når dette skrives. I Avdeling Trøndelag har vi hatt årsmøte den 13. mars kl 14.00,
på Skjetlein Ressurssenter på Klett. Protokoll fra dette møtet finner dere i dette
bladet. Etter årsmøtet holdt Ingvild Espelien 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. Det var en meget
engasjerende presentasjon. At klokken nærmet seg 17.00 da vi ga oss sier sitt!
Da var absolutt all kaffe og kake spist og drukket og alle hastet hjem til sultne
hunder.
Styret har nå hatt møte og konstituert seg:
Leder: Hanna Gautun (personlig valgt)
Nestleder: Maren Espelien
Sekretær: rullerer på møtene,
Kasserer: Siv Hjelme
Styremedlemmer: Solvor Melum og Wilhelm Strid
Vi ønsker spesielt Wilhelm velkommen i styret. Programmet for våren er nå sendt
ut pr e-post til alle som har meldt inn dette. Denne ordninger sparer avdelingen
for betydelige portoutgifter. De av dere som ikke bruker e-post får selvfølgelig
fremdeles tilsendt informasjon som vanlig post. Denne våren legger vi opp til:
Onsdag 5. mai kl 19.00:
Onsdag 26. mai kl 19.00:
Lørdag 12. juni kl 14.00:

Ringtrening hjemme på gården til Frida Tove
Meland
Ringtrening på Skjetlein Ressurssenter på
Klett
Tur ved Frigården på Stjørdal
(kontakt Rita Daverdin 922 36 662 eller
Hanna Gautun 911 09 116 for informasjon)

Interesserte utenfor Trøndelag er selvfølgelig også velkommen til å delta.
Norsk Lundehund Klubb Avdeling Trøndelag nå er godkjent som mottager
av Grasrotmidler. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte
til oss. De av dere som ønsker å støtte klubben på denne måten kan bruke vårt
organisasjonsnummer 995195852 når dere tipper (gjelder ikke Flax og Extra).
Lurer dere på noe angående dette kan dere kontakte Siv Hjelme (9880 1987).
Til slutt vil jeg ønske dere alle en god vår. Kanskje vi møtes på hundetreff i
Trøndelag eller i Rogaland?
Hanna Gautun
For styret i NLK, Avd. Trøndelag.
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REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK LUNDEHUND KLUBB, AVDELING
TRØNDELAG
Årsmøtet ble avholdt lørdag 13. Mars 2010, Skjetlein Ressurssenter.
Antall frammøtte: 13
SAKER:
Sak 1: Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å skrive under
protokollen
Møteleder: Hanna Gautun
Referent: Rita H. Daverdin
2 medlemmer til å skrive under protokollen: May Elisabeth Selbekk og Mette Tove
Høston
Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Sak 3: Styrets årsberetning
Godkjent
Sak 4: Regnskap
Regnskapet ble lagt fram av kasserer. Regnskapet var ikke ferdig revidert, men en
rask gjennomgang hos vararevisor viste ingen avvik. Revisors rapport blir vedlagt
årsmøtereferatet. For neste års regnskap: ta med en liste over hvilke eiendeler
avdelingen har.
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.
Sak 5: Vedtekter
Avdelingen kan søke om ”Grasrotmidler”, men da må avdelingens vedtekter endres
noe. Hanna Gautun redegjorde for nødvendige endringer av § 4 og § 7 i vedtektene
til Norsk Lundehund Klubb, Avdeling Trøndelag (endringene er uthevet)
§ 4.

Medlemskap. Medlem i avd. Trøndelag er enhver som er medlem i NLK og
er bosatt Nord- eller Sør-Trøndelag. Bare avdelingens medlemmer, som har
betalt skyldig kontingent i inneværende år og er bosatt i avdelingens
område, kan delta med stemmerett og være valgbare ved avdelingens
årsmøte. Medlemmer av andre avdelinger, samt alle lundehundeiere har
adgang til årsmøtet og avdelingens øvrige arrangement, dog uten
stemmerett.

§ 7.

Årsmøtet.
Årsmøtet holdes hvert år innen 1.november og varsles av styret minst 4 uker
før fastlagt dato. Saker må være styret i hende innen 3 uker før årsmøtet.
Styret innkaller til årsmøtet 2 uker før fastlagt dato. Stemme- og talerett på
årsmøtet har alle medlemmer av NLK som oppfyller kravene i § 4.
Medlemmer i andre avdelinger av NLK har møte- og talerett. Møtets vedtak
gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme
avgjørende. Endring av vedtektene til Norsk Lundehundklubb Avd
Trøndelag, krever 2/3 flertall av møtende medlemmer på årsmøtet.
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Årsmøtet skal behandle:
1. Valg av ordstyrer og referent.
2. Årsberetning og regnskap.
3. Valg av:
a. Leder for 2 år.
b. 4 styremedlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for 2 år.
c. Revisor og vararevisor for 2 år.
d. Valgkomite for 2 år
Vedtektsendringer ble vedtatt.
Sak 6: Aktivitetsplan for 2010
Styrets forslag til aktivitetsplan ble diskutert, og som tilleggsaktiviteter ble det foreslått:
”hilsekurs” – et endagskurs for alle. Ingvild og Maren Espelien har sagt seg villig til å
holde dette kurset.
Dagstur i Stjørdal: Rita H. Daverdin inviterer alle til å være med på tur i Lånke. Styret
og Daverdin avtaler dato nærmere.
Dagstur til Fjellkjøsen: Dagrunn Mæhlen har invitert alle til høst-tur, styret og Mæhlen
avtaler dato nærmere.
Sak 7: Budsjett for 2010
Årsmøtet foreslo to endringer:
Administrative utgifter må høynes til 1500,- kr.
Ny post: 1000,- kr til honorar eller gaver til de som holder kurs gratis.
Sak 8: Valg
Valgkomiteens leder Dagrunn Mæhlen la fram komiteens forslag.
Komiteens forslag ble vedtatt.
Styrets sammensetning:
Hanna Gautun – leder (2 år)
Solvor Melum (2 år)
Siv Falch Hjelme (1 år, ikke på valg)
Maren Espelien (1 år, ikke på valg)
Wilhelm Strid (ny, 2 år)
Varerepresentanter:
Siri Monkan (2 år)
Frida Tove Meland (1 år)
Revisor: Arve Monkan ( 2 år)
Vararevisor: Gunn Tove Ormset (2 år)
Valgkomite:
Dagrunn Mæhlen – leder (2 år)
Ingvild S. Espelien (2 år)
Unni Storli (2 år)
Årsmøteprotokollen er gjennomgått og funnet i orden.
Underskrift:
Underskrift:
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English corner
Page 7: News from the board
Page 8: Presentation of the new
member in the editorial committee
Anneli Rosenberg has joined the
editorial committee, and she has
been a puffin dog owner since 1998.
She is also a breeder.
Page 8-10: Presentations of the
contact persons
The different parts of Norway have
different contact persons, and in this
edition Irene Stølan, Gro W. Wiken,
Geir Morten Jansberg and Gerd
Haugen get to present themselves.
Page 11-12: The oldest puffin
dogs in Norway
Up to April 2010, Daisy was the
oldest puffin dog in Norway. Her
owner was Jan Ole Norum. Now
Maahornet’s Ura, owned by Anne
Lise and Roar Torsteinsen goes by
this title.
Page 13: Lahn-Dill Schau 2010
Seven puffin dogs participated in the
German dog show.
Page 14: Notice for the annual
meeting 2010
This year’s annual meeting will be
th
held in Ålgård the 9 of July.
Page 15-33: Annual report for
Norsk Lundehund Klubb 20092010
The board and the breeding council
informs about what has been done in
the club this year.
Page 34: A puffin dog at
Villmarksliv 2010
The puffin dog was presented on this
year’s wilderness/outdoor life fair.
Page 35-36: The children’s and
youth’s pages
Page 37-38: Sledding with puffin
dogs – an interview with Maja

Maja, who has been doing this for
3,5 years, tells us how to teach our
puffin dogs to pull a little carriage.
Page 39: Puppies born since the
last edition
Page 40-42: Where did the
puppies go?
Page 43: Why a puffin dog?
Geir Morten Jansberg says that he
got his puffin dog almost by pure
luck.
Page 44-45: A visit to the
Cliffhanger kennel and the
specialty 2007
Anneli Rosenberg writes about her
journey to the USA in 2007. This
article will be continued in next
edition.
Page 46-48: News from the
breeding council
Sperm from more male dogs has
been collected for the gene bank.
Page 48: News from Denmark
The Danish annual gathering will be
21. August.
Page 49-50: Preliminary results
from the research on genetic
diversity within the breed
As expected, there is very little
genetic diversity among the puffin
dogs.
Page 51-52: The specialty 2010
This will be in Ålgård the 10. July.
Page 53: Breeder gathering
This will be in Ålgård the 11. July.
Page 54-57: Presentation of the
travelling trophies for Norwegian
puffin dog
Page 58-60: News from Trøndelag
Page 63: News from Finland
The Finnish specialty will be the 15.
August.
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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 Finland
Rasspecial 15. augusti i Heinola arrangeras i samarbete med SSKY:s stora
utställning och därmed möjligt att erhålla CERT.
Domare: Saija Juutilainen
Även inofficiell avelsklass ordnas.
På denna utställning delas följande vandringspris ut:
BIR/BIM-valp, BIR/BIM, BIR/BIM-veteran samt labbepokalen.
Utöver detta tilldelas en liten gåva till alla hundar som är anmälda.
Mera info här: http://www.lunnikoira.fi/erkkari.html
Träff blir det 6-8 augusti – de återkommande sommardagarna tillsammans.
För mer info om dem kontakta Eija Keskinen

Bilder fra den finske spesialutstillingen i 2008 – Foto: Anneli Rosenberg

Bolero ble BIR og Goblin Doris Day ble BIM for dommer Leni Finne

Recknagel Galinakulakoova ble BIR Veteran og Aspheims Bauge fikk labbepokalen.
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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 Geir Morten Jansberg, Norderhaug 26, 2219 Brandval. Tlf. 476 26 707.
E-post: gmortj@online.no
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
Lundehund-nytt 2/2010

65

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 og Årets hund:
Unni Hofstad, Austafjord, 7900 Rørvik, E-post: unni@hofstad.cc
Sigrunn Rytter, E-post: terculablaa@hotmail.com
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:
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Returadresse:
LHN v/Gunn Tove Ormset
Torpbakken, N-6690 Aure

Vingheias Silje Foto: Anneli Rosenberg
Maahornets Lundi (10 år) og
Maahornets Ura (14 år).
Ura er Norges eldste
nålevende lundehund.
Se artikkel på s. 11
Eier / foto: Roar Torsteinsen
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