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Gratulerer med Norsk lundehund

Gratulerer med valg av rase!
Det er veldig hyggelig å ønske deg

medlemsblad Lundehund-nytt. Bladet

Treffene er høydepunkt for deltagerne fra

velkommen i lundehundfamilien. Kanskje

kommer ut fire ganger i året og inneholder

inn og utland, og vi anbefaler på det aller

viktig at du melder adresseforandring til

du vurderer å melde deg inn i klubben vår,

både nyttig og hyggelig stoff for en

sterkeste å delta.

e-postadresse medlem@lundehund.no, slik

Norsk Lundehund Klubb.

lundehundeier. Her er du også velkommen

Målet for oss alle er å ta vare på og
styrke denne spesielle norske hunderasen.
Mer informasjon om lundehunden finner du

til å sende inn stoff og bilder til redaksjon@

landet for å følge med bestanden, da

lundehund.no

rasen vår er utryddningstruet. Da blir du

Lundehundklubben arrangerer hvert år

på klubbens hjemmeside:

Lundehunddager med spesialutstilling. Å

www.lundehund.no.

vinne der er ekstra kjekt!

Klubben har en lokalavdeling i

Annethvert år har vi hundetelling i hele

Hvert fjerde år arrangerer klubben

kontaktet av din lokale kontaktperson.
Vi oppfordrer nye medlemmer å delta

Dersom du skulle flytte på deg er det

at du får Lundehund-nytt og klubben sparer
unødvendige portoutgifter.
Har du profil på Facebook, finner du
klubbens egen side som heter Norsk
Lundehund klubb. Du finner også gruppen

på aktiviteter den lokale klubben /

Norsk lundehund hvor du møte mange

fylkeskontakten arrangerer. Dette er en

lundehundeiere i inn og utland.

Trøndelag. I de øvrige fylkene har vi en

lundehunddagene på Værøy i Lofoten,

utmerket måte å få kunnskap om rasen, i

fylkeskontakt. Som medlem i Norsk

hvor gården Måstad regnes som opphavs-

tillegg til at det er veldig hyggelig å treffe

Lundehund klubb mottar du vårt

sted til de lundehundene som lever i dag.

andre lundehundeiere.

Velkommen i lundehundklubben!

Sikring av lundehunden for fremtida
Norsk Lundehund Klubb har som

aktivitetsarbeid med hunden sin, fra turer

overordnet mål for rasen å bevare norsk

med familiehunden til u
 tstillings- og

lundehund som en sunn og funksjonell

brukshundaktiviteter. Slik bidrar vi også til

hund med rasens k
 arakteristiske trekk i

å videreutvikle rasens egenskaper som

behold.

sunn og funksjonell hund.

Rasen regnes i dag som utrydnings

Flere kan bidra ved å skaffe seg

truet. Den viktigste sikringen av lunde

lundehund dersom de likevel kan tenke

hunden er derfor å sørge for at det finnes

seg en mindre selskapshund. Vennlig og

en stor og livskraftig lundehundstamme.

nysgjerrig som den er, lundehunden er en

Det er av den grunn ønskelig at alle

ypperlig familiehund og turkamerat.

lundehundtisper skal ha minst ett kull etter
seg, for å bevare mest mulig av g
 en
materialet vi har i dag. I tillegg a
 rbeider
klubben aktivt for å øke den genetiske
variasjonen.
Norsk Lundehund Klubb har
medlemmer som driver et bredt

Skulle du ha spørsmål om din hunds
helse, adferd eller fremtidig avl, så hjelper
klubbens Avl- og sunnhetsutvalg deg
gjerne. De kan nås via epost
(avlogsunnhet@lundehund.no), eller via
telefon (se klubbens hjemmeside www.
lundehund.no for kontaktnummer).

