
 

Norsk Lundehund Klubb 
inviterer til Lundehunddagene 2021 

på Bømlo i Vestland 
8. - 11. juli 2021 

 
Program for helgen 

Torsdag 8. juli 

kl. 14:00 – 17:00 

 

kl. 18:00-21:00 

 
Gåtur til Mælandsåto med grilling. Turen har medium vanskelighetsgrad og 
stigning. Frislipp av hundene på inngjerdet område. Vi fyrer opp grillene, dere tar 
med grillmat. Påmelding merket MÆLAND til emariboe@gmail.com. Turen er 
gratis. 

Digitalt foredrag med Eva Bodfãldt: "Slik blir du en hundemagnet!" Foredraget 
er gratis. Påmelding merket FOREDRAG innen 1. juli til emariboe@gmail.com. 

Fredag 9. juli 

kl. 9:00 - 10:30 

kl. 10:00 - 12:00 

 
kl. 12:00 - 14:00 

 
kl. 13:00 - 15:00 

kl. 14:15 - 15:00 

 
kl. 17:00 

 
kl. 19:30 

 
Morgentur i Fetløypa på Svortland, 3-4 km i lett terreng. Deltakerregistrering. 

Mentaltest, påmelding til solveig@northernbones.com. Sted og tid for 
mentaltest blir sendt til alle som melder seg på. Påmeldingsfrist 1. juli. 

Lunsj i Bømlohallen kr. 150,- betales ved oppmøte. Påmelding merket LUNSJ9 
sendes innen 10. juni til emariboe@gmail.com. NB! Bindene påmelding. 

Mentaltest fortsetter. 

Lundehundrace på idrettsanlegget ved Bømlohallen. Påmelding merket 
RACE til emariboe@gmail.com innen 1. juli. Deltakerregistrering. 

Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb i Bømlohallen. Registrering fra kl. 
16:30. Ta med stemmeseddelen. 

Kafè med kiosk i Bømlohallen. Visesang og kahoot og mulighet for å kjøpe seg 
middag kr. 250,-. Påmelding for de som ønsker middag merkes MIDDAG og 
sendes innen 10. juni til emariboe@gmail.com NB! Bindene påmelding. 
Påmelding for dere som bare vil komme på kafé og kose dere, merkes KAFE og 
sendes innen 1. juli til emariboe@gmail.com. 

Lørdag 10.juli 

kl. 09:00 

 
kl. 18:00  - 18:45 

kl. 19:30 - 20:00 

 
kl 20:00 

 
NLKs spesialutstilling. Dommer: Anne L. Buvik. Sentralidrettsanlegget ved 
Bømlo- hallen Det blir kiosk under arrangementet. 

Førstehjelpskurs for hund. Kurset er gratis. I Bømlohallen. Deltakerregistrering. 

Utdeling av Årets utstillingshund og Årets aktivitetshund, samt dagens 
vinnere. I Bømlohallen. Deltakerregistrering. 

Festmiddag i Bømlohallen kr. 350,-. Påmelding merket FESTMIDDAG innen 10. 
juni til emariboe@gmail.com. 

Søndag 11.juli 

Kl 10:00 – 12:00 

 
Kl 12:00 

 
Kl 13:00 - 14:30 

 
Mønstring av prosjekthundene. Sentralidrettsanlegget ved 
Bømlohallen. Deltakerregistrering. 

Lunsj i Bømlohallen kr. 150,- Påmelding merket LUNSJ11 innen 10. 
juni til emariboe@gmail.com 

Medlemsmøte i Bømlohallen. Registrering ved inngang fra kl 12:30. 
Deltakerregistrering. 

Lundehunddagene 2021 på Bømlo gjennomføres i tråd med til enhver tid gjeldende sentrale og lokale 
smittevern- tiltak og med forbehold om at Covid-19 situasjonen tillater det. Programmet er foreløpig - 
arrangementene, tidspunktene og priser kan bli endret. 
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