
 

 Gjennomgang av referatet fra siste styremøte 18.10.22 

 
Sak 62 
Samarbeidende utstilling mellom Buhundklubben og Lundehundklubben. 
 
Roy Sundby i Norsk Buhundklubb har tatt kontakt.: angående samarbeid om ei 
dobbelutstilling på f.eks, Stiklestad i oktober 2023 for begge raser.  
 
Hilde-B. vil holde oss orientert. Det vil bli tatt en avgjørelse før nytt år starter. 
 
Hilde Birgitte jobber videre med saken. Må få konkretisert rollefordeling og få inn flere i 
komiteen. Må også avklare påmelding via Dogweb-arra.  
 
Status: Styret i Avdeling Trøndelag ønsker å utsette samarbeidsutstillingen til 2024. Det 
blir et stort arbeid med å arrangere Lundehunddagene i 2023. Vi holder tanken varm og 
ser fram til å få et konkret samarbeidsarrangement med Buhundklubben. Hilde-Birgitte 
tar kontakt med Roy Sundby.  
 

Sak 69 

Hjemmesiden lundehund.no 

Viser til annonsene i siste Lundehund-nytt, der dere ser etter folk som kan bidra til NLKs 

nettsider/lundehunddatabasen. 

Jeg kan gjerne bidra om det er behov for flere. 

Jeg har gode dataferdigheter, men vil nok trenge en liten innføring, da jeg ikke har så 

mye erfaring med utvikling. 

Mvh, Anja B. Keilen 

Karen Elise har snakket med Anja og avtalt møte med Astrid Rødsand og Lille 

Wagtskjold som har driftet hjemmesiden i det siste. Mer informasjon kommer etter 

møtet. 

Gruppa har hatt møte, og vil jobbe videre med å sortere og rydde i de ulike boksene på 

hjemmesida. Skal fordele arbeidet mellom seg og avtaler et nytt møte etter jul. Har fått 

 
 
 

Referat fra styremøte i NLK 

 
 
 
 

Dato: 22.11. 1900-2130 
NLK er 60 år i dag. 22 november 1962 ble klubben stifta. 
 

Til stede:  
 

Merete, Hilde-Birgitte, Gunn Laila, Iren, Alexander, Tor-Arne og Karen Elise 

Forfall:  



tilbud fra Yngvild Keilan om å ta på seg omarbeiding av hjemmesida til et mer 

brukervennlig og moderne system. Infoskriv er sendt til styret, og det vil bli tatt 

beslutning om hvilket system som blir valgt i løpet av vinteren. Det oppfordres til å gi 

tilbakemelding til hjemmesiden@lundehund.no  om noen har gode tips og forslag til hva 

vi kan gjøre framover.  

Status: Styret synes det er bra at det blir tatt tak i arbeidet med hjemmesida og ser fram 

til moderniseringen.  

  

Sak 71 Ønske om endring av statuetter til årets aktivitetshund  
Saken ble utsatt fra møte den 18.10 
 
Status: Styret lager et skriv med forslag til endring av statuttene til Årets aktivitetshund. 
Sendes til ansvarlige for Årets aktivitetshund for uttalelse fra de.  
Styret vedtar endelige statutter som skal gjelde for aktivitetsåret 2023 
. 

  

Sak 77 Utstillinger fremover Saken ble utsatt fra møte den 18.10 
 
2024 Værøy 
 
Forslag til steder/ områder for å arrangere Lundehunddagene framover: 
2025 Voss 
2026 Samarbeid med svenskene, Morokulien 
2027 Møre- og Romsdal 
2028 Værøy 
2029 Sørlandet 
2030 samarbeid med svenskene, Morokulien 
 
Status: Dette er bare forslag og Styret tar gjerne imot forslag fra medlemmene som 
ønsker å ta på seg arrangementet og hvilke steder som egner seg godt.  
 

  

Sak 78 Rallylydighet under Lundehunddagene Saken ble utsatt fra møte den 18.10 
 
Hadde det ikke vært artig om vi kunne klare å få arrangert en offentlig Rallylydighets 
konkurranse for bare lundehunder under Lundehunddagene? 
 
Status: Styret synes ideen er god, og vi jobber videre med den, og satser på Værøy i 
2024 i første omgang. Hilde B. undersøker i forhold til regler v/ NKK. 
 

  

Sak 86 
 

Gave fra anonym giver 
 
I oktober fikk klubben kr 10 000,- fra en anonym giver. Klubben har fått mange slike 
gaver før fra personen. Leder har sendt takkeepost og spesiell takk i disse tider der 
økonomien kan være stram hos mange. Beløpet er øremerket helse. 
Svaret fra vedkommende:  
Hei Merete! 
Jeg gir klubben noen kroner når jeg kan av den grunn at jeg vet pengene blir 
brukt til noe fornuftig! 
 
Det er også kommet inn kr. 4500,- fra en anonym giver fra utlandet. Leder har vært i 
kontakt med vedkommende og takket for gaven, som ikke var øremerket noe spesielt.  

mailto:hjemmesiden@lundehund.no


 
Status: Styret takker for bidragene, og leder vil også sende egen takkeepost og 
kalender for bidragene 
 

  

Sak 87 Organisering av ASU 
Christen har ytret ønske om å tre ut av ASU etter mange år. 
 
Styret har fått tilsendt oversikt fra ASU for hvordan de fordeler saker mellom seg, og 
foreslår at valpeformidler, Alejandra Garcia blir nytt medlem.  
 
Status: Styret takker Christen for det store arbeidet som han har lagt ned gjennom 
mange år.  
Styret er enig i forslaget om å ta Alejandra Garcia inn i ASU fra dags dato og ønsker 
henne lykke til.  
 

  

Sak 88 Nye priser for posttjenester fra 1.1.23 
 
Status: Det vil bli dyrere å sende ut LHN til neste år. Vi må tas hensyn til det på 
budsjettet.  
Det er ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt å bare gi ut bladet digitalt.  
 

  

Sak 89 Retningslinjer for Databasen 
 
Status: Saken vil bli grundig gjennomgått i samarbeid med ASU på det fysiske møtet i 
januar.  
 

  

Sak 90 Seminar «Sammen for flere lundehunder»  
 
Det er fint at tradisjonen med å ha lokale seminar rundt om i landet blir gjenopptatt fra 
2023. 
 
Det er planlagt å ha et seminar/ treff i i Drammensområdet (25. mars) , Ballangen (5.-
7.mai) og evt. ett-to til høsten.  
Det er ønskelig å få erfarne oppdrettere med på disse treffene, både tispe-og 
hannhundeiere som forelesere i tillegg fra representanter fra ASU/ evt. styre.  
 

  

Sak 91 Dialogmøte med Helseavdelingen i NKK 
 
Vi i Avls - og sunnhetutvalget for lundehund har behov for dialogmøte med dere i 
helseavdelingen. Vi går inn i en ny fase i krysningsprosjektet nå, og det er viktig at 
prosedyrer og godkjenninger blir rett og fungerer god for alle parter fra 01.01.23. Vi 
håper å få den første hunden inn i stamboka omtrent på det tidspunktet. Dere har jo 
også en litt ny sammensetning nå, vi har f.eks ikke møtt Nina, og det kunne være fint å 
treffe henne og bli litt kjent. 
 
Status: Det skal være et fysisk møte i Oslo 12. desember. Hilde Birgitte deltar på møtet 
som representant fra styret. Hanna, Astrid og Ingvild deltar fra ASU. 
 

  



Sak 92 Lager av utstillingsrosetter. 
 
Merete har sendt oversikten over lageret, som fremdeles er stort. Så vi må vurdere 
nøye når vi eventuelt handler inn nye rosetter til de neste Lundehunddagene.  
 
Status: Hilde B. har kontakt med en leverandør i Trøndelag for pristilbud for enkelte 
spesial rosetter. 
 

  

Sak 93 Artikler i forbindelse med 60 års jubileet 
 
Det er kommet forespørsel fra flere om at klubben kan bidra med stoff og bilder i 
forbindelse med at klubben er 60 år: 
 
 
Fra Anette Skonseng, Journalist Aftenposten Historie: 
Jeg er journalist for Aftenposten Historie. For tiden gjør jeg research til en sak vi 
planlegger i anledning 60-årsjubileet for Norsk Lundehund Klubb. Den kommer på trykk 
i magasinet vårt i desember. 
 
Fra Even Hagen 
Deskjournalist i Aftenposten Historie: 
 
Hei! Vi planlegger en større artikkel om lundehunder i neste nummer av Aftenposten 
Historie. Det hadde vært veldig fint med et bilde som viser forskjell/likhet mellom 
krysningshunder og renrasede lundehunder. Har dere noen gode bilder som f.eks. viser 
både krysningshund I1 og vanlig lundehund, eller B1/N1 og lundehund som vi kan 
bruke i magasinet? 
Om dere har bilder av 3. generasjons krysningshund, så kan jo det også være aktuelt.  
Det er viktig at bildene har nogenlunde god oppløsning.  
 
Fra Annette Bjørndalen Søreide 
Kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen: 
 
Jeg er redaktør for Dyrebeskyttelsen Norges medlemsblad – Dyrenes Verden, og jobber 
med denne utgavens tema som skal være lundehund. Vi har imidlertid problemer med å 
finne fine bilder av lundehund på nett, selv om vi har prøvd både shutterstock, iPhoto og 
andre sider. Vi lurte derfor på om dere hadde hatt noen fine bilder som vi kunne har 
brukt til barnebladet vårt? Det gjelder et liggende bilde vi kunne brukt som plakat, og et 
stående bilde som kunne vært brukt til forsidebilde til Dyrenes Verden. 
 
Eva Kristine Wiik 
Kommunikasjonsrådgiver NKK Hundesport: 
 
Ja, det er jo ikke god nok oppfølging fra vår side. Jeg har forsøkt å spore opp artikkelen, 
men har ikke lyktes finne den. Så send den gjerne inn på nytt hvis du har den lett 
tilgjengelig. VI ser fram til sak om jubileumsåret! 
 
Status: Det er sendt inn artikler til Aftenposten og NKK Hundesport. Bilder er sendt inn 
til Dyrebeskyttelsens blad.  
Styret setter stor pris på å få promotert klubben og rasen til et vidt publikum.  
 

  
Sak 94 Ny person til telling aktivitetshund fra i år 2022 

 



Jeg ønsker å trekke meg fra komiteen som beregner poeng til kåringen av årets 
aktivitetshund på grunn av at jeg har mange andre oppgaver for klubben. Jeg håper 
dere finner en ny kandidat til vervet.  
 
Med vennlig hilsen Astrid Rødsand  
 
Status: Styret takker Astrid for hennes innsats i gruppen. Alexander Eriksen, som i dag 
er vara i styret har sagt seg villig til å gå inn i komiteen. Vi ønsker lykke til! 
 

  

Sak 95 Bursdagsparty på Ringsaker 
 
Hei Merete! 
Belinda og Kjell Andersen har tatt initiativ til markering av 60 årsdagen til NLK. Det skal 
være hjemme hos dem om kvelden 22. november, og de har invitert alle 
lundehundeiere i Innlandet.  

Det hadde vært trivelig med en bursdagskake       Tror du klubben kan sponse en 

marsipankake? Så langt har ca. 20 meldt seg på, men håper det blir flere. 30 biters 

marsipankake koster fort ca. kr 1.700, men da blir det med jubileumslogo      

 
Hva tror du? 
Mvh Helge (fylkeskontakt i Innlandet Vest) 
 

 
Status: Styret takker for flotte initiativet og støtter forslaget til kakekjøp. Kaka var fin 
med klubbens jubileumslogo og smakte sikkert godt.  
 

  

Sak 96 Regnskapet 
 
Kasserer Gunn Laila og leder Merete har i samarbeid fått regnskap og budsjett inn i det 
nye regnskapsprogrammet, som klubben har kjøpt for at det skal være lett for en 
eventuell ny kasserer å overta. Programmet er foreslått og anbefalt av NKK til klubber 
. 



Det er ønskelig å slå sammen noen av kontoene med de ulike prosjektene som er i 
gang for å få en bedre oversikt. Gunn Laila er nå á jour og vil legge fram månedlige 
rapporter i forhold til budsjett på styremøtene.  
 

  

Sak 97  Referat fra RS.  
 
Nestleder Hilde deltok på RS på Gardermoen 29.10.22, samt 30.10.22 
 
Hun skriver: det var veldig informativt, og det var mange saker på listen. 
Det var 139 delegater på listen, og det totale stemmetallet var 104791. 
Vi ble presentert NKKs nyansatte generalsekretær Agnes Beathe Fosse som tiltrer i 
januar 2023 
  
På søndag gikk store deler av dagen til å diskutere den nye forskriften om avl av hund. 
Mattilsynet var til stede og presenterte siste reviderte utkast. Mange gode innspill for 
videre revidering 
 

  

Sak 98 Eventuelt:  
 
98.1 
Kalenderne er på tur til Merete som vil ta imot bestillinger og sende de ut.  
 
Vi takker Berit, Ragna, Trine og Jon for arbeidet som de har lagt ned også i år. Og ikke 
minst alle som har sendt inn bilder. Det vises at mobiltelefonene har fått beder og beder 
kamera, Det var veldig mange gode bilder i år. 
 
Vi håper mange vil støtte oss med å kjøpe kalenderen for 2023. Prisen er den samme 
som før kr. 250,- inkludert porto. 
 
98.2  
Trekking av gave fra bidrag på klubbens facebook 
 
Hilde og Herold Altø laget en flott filmsnutt når trekking av to capser, skulle trekkes og la 
ut på facebooksiden i forbindelse med klubbens 60 års dag. 
 
Vinnerne ble: Kathrine Syrdal, Norge og Monika Haman, Tyskland. 
 
Leder har sendt premien og styret takker for alle gratulasjonshilsningene. 
 

  

 

Neste styremøte: 13.12.22. Kl. 1900-2100. Og så tar vi juleferie. GOD JUL       

 
Referent: Karen Elise Dahlmo 
  
 
 
 
 
 


