
 

Sak 42 
 
 

Avlysning eller ikke av Lundehunddagene på Værøy 9-11 juli 2020 
 
Det første vi gjorde i saken eller at Helseministeren hadde offentliggjort 
den 30 april at de vurderte å åpne opp for arrangementer inntil 200 stk fra 
15 juni, var å sende epost til Ordføreren og Kultursjefen i Værøy kommune. 
Værøy har ca 500 innbyggere og der har det ikke vært smitte i det hele tatt 
under denne Covid19 pandemien. 
 
Så ble det sendt forespørsel til foredragsholderne og dommeren for å høre 
hvordan de tenkte og om de ville komme til øya. Pål Espolin Johnsen skrev 
følgende svar: 
«Tatt i betraktning reisen t/r tog/fly (hvis det går) med mer eller mindre tett 
naboskap med medreisende, er jeg kommet til at min senioralder tatt i 
betraktning, og etter rådslagning med lugarpika, at jeg skal avstå i år. Men 
skulle dere utsette til neste år, stiller jeg med glede» 
 
Johnny Leo Johansen syns at usikkerheten er litt dumt og vanskelig å 
planlegge, da vi ikke vet hva utviklingen blir. Han er ikke langt unna Værøy, 
men ønsker en avgjørelse snart. 
 
Dommer Svein Helgesen skrive «Dette er en utstilling jeg har sett frem til. 

Så jeg kommer, hvis det er i orden med og ha den utstillingen. 

 

Så har styret hatt samarbeid med teffkomiteen om argumenter for og mot 
gjennomføring og dette kom frem: 
 
MOT: 

• Må være ansvarlig for å følge smittereglene og føre liste over alle 
som kommer og går. 

• Generell frykt i forbindelse med epidemien. 

• Betydelig mer administrativt arbeid, samt ansvar for eventuell 
smittesporing sammen med lokale helsemyndigheter 

• Det er fortsatt usikkert om det blir åpnet for samlinger på 200 stk og 
kan fort stenges dersom det oppstår mye smitte 

• En av arrangement komiteens medlemmer jobber i førstelinjen i 
kampen mot covid19, som helsepersonell og kan måtte gå i 
karantene når som helst. Dette gjelder også hans samboer og da 
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mister vi to av fem i komiteen. Da må vi finne to nye komité 
medlemmer 

• Mange lundehundeiere er i risikogruppen, dvs eldre og kroniske 
sykdommer 

• Det å unngå smittespredning hos lundehundeiere tjener til rasens 
beste 

• Værøy har ikke smitte pr i dag 

• Værøy har ikke gode fasiliteter for campingturister. Vanskelig å 
opprettholde god håndhygiene særlig for de som bor i telt.  

• Skepsis til å reise med kollektive midler i forhold til smittevernregler 

• Skepsis til å bo på hytter og lignende – er de godt nok rengjort siden 
forrige gjester bodde der. Felles bad og toalett er ikke ønskelig 

• Signaleffekten til lokalbefolkningen. Kan hende vi møter negative 
holdninger i lokalmiljøet til et så stort arrangement. Vil vi være 
velkommen neste gang i 2024? 

• Oppslutningen om treffet. Det blir mest sannsynlig færre deltakere 
enn vanlig pga at folk vil nok prioritere annerledes i disse dager. Er 
det da verd ekstraarbeidet med hensyn til smittevern og den 
eventuelle helserisikoen det innebærer? 

• Det blir mindre sosialt når man hele tiden må passe på avstand – og 
usikkerheten om noen av deltakerne har med seg smitte. 

• Kan være utfordrende å få egnet lokaler til årsmøte og foredrag pga 
1 meters regelen. Alternativ er å få flyttet møtene fra Idrettshuset til 
gymsalen som er en god del større. 

• Pål Espolin Johnsen har takket nei. 

• Medlemsmøte i Værøys gamle kirke kan bli for liten og søndagens 
program på Nordland må avlyses pga 1 meters regelen. 

• Ingen utlendinger kan mest sannsynlig ikke komme. 

• Passe på å ha antibac til alle. Det blir nok utgiftspost for klubben og 
vårt ansvar. 

• Styret og tillitsvalgte må sitte et år ekstra 

• Folk er kanskje skeptiske til slike store folkemengder. 

• Vi som arrangør må lytte nøye til oppdaterte helseråd som gis fra 
statlige myndigheter, råd fra ordfører, smittevernlege på Værøy 

• Vi må skape trygghet for oss selv, deltakere og innbyggere. 
 

FOR: 

• Gjennomført årsmøte med valg og tillitsvalgte slipper å sitte ett år 
ekstra. 

• Gjennomført Spesialen for alle utstillings interessert  

• Klubben og NKK får litt inntekter fra utstillingen 

• Hjelper øya økonomisk med dette treffet vil legge ned av penger 

• Får hørt foredraget til Johnny.  

• Det er 8 år siden sist vi hadde arrangement der, det er lenge å vente 
fire nye år. 

• Mange hadde gledet seg til arrangementet. 

• Får åpnet den første vandreutstillingen 



• Folk som aldri har vært på Værøy før, får anledning å komme til øya 
nå som det anbefales å feriere i eget land 

• Dommeren har sett frem til denne utstillingen lenge. 
 
I tillegg ble det laget et spørreskjema som ble lagt ut på klubbens facebook 
side:  
«Styret i Norsk Lundehund klubb skal ta stilling til evt. avlysning av 
Lundehunddagene 2020 grunnet Korona-pandemien. Avgjørelsen skjer på 
ekstraordinært styremøte den 10.mai.  
For å kunne ta beslutningen på best mulig grunnlag, ønsker vi å 
gjennomføre en spørreundersøkelse blant medlemmene og/eller alle som 
er interessert i arrangementet.» 
 
Vi fikk inn 96 svar 
 

1. Planlegger du å delta på årets Lundehunddager, dersom 

myndighetene åpner for arrangementer mellom 50 og 200 

deltakere?  

Ja, jeg deltar dersom treffet gjennomføres. Svarprosen: 37,5 

Nei, deltar ikke grunnet Korona-pandemien. Svarprosent: 15,6 

Nei, deltar ikke av andre årsaker. Svarprosent: 13,5 

Usikker, har ikke bestemt meg: Svarprosent: 22,9 

Annet 

 

2. Dersom du ønsker å delta - hvor mange personer er dere i 
reisefølget? Antall deltakere som forventes å komme: 173 stk 
 

3. Mener du at årets Lundehunddager bør avlyses? (Uavhengig av 
hva du har svart på spørsmål 1)  
Arrangementet bør avlyses uansett hva myndighetene tillater. 
Svarprosent: 25 
Arrangementet bør gjennomføres dersom myndighetene åpner for 
det. Svarprosent: 45,8 
Usikker, Svarprosent: 20,8 
Andre. Svarprosent: 
 

4. Har du andre innspill vedr. gjennomføring/avlysning av 
arrangementet? Fikk inn 39 argumenter 

Bl.a.:  

• Av hensyn til helsa til befolkningen på Værøy bør arrangementet 
avlyses. Vi kan neppe regne med noen utlendinger på treffet, 
mange eldre norske vil vegre seg, treffet vil m.a.o. bli nokså 
redusert. 

• Hadde tenkt å dra, men avlyser turen da jeg tror at det kommer 
en ny smittebølge. 

•  Kan bli noen utfordringer og kanskje ikke like sosialt, som 
ønskelig 

• Jeg har veldig lyst å delta. Det var planen. Men jeg synes ikke 
det er riktig å samles så mange på det lille øysamfunnet som 



Værøy er allerede i juli med stor smitterisiko. Og vi vet jo ikke 
effekten av den åpningen som allerede er gjort til 10 mai og vi 
vet ikke om de åpner for 200 fra 15 juni.jeg mener vi desverre 
bør avlyse på grunn av korona. 

• Jeg mener arrangementet bør gjennomføres dersom 
myndighetene åpner for det og Værøy kommune mener det er 
forsvarlig. Vi må følge smittevernreglene så godt vi kan og lytte 
til helsemyndighetene på Værøy. Regjeringen i Norge anbefaler 
sterkt at vi skal feriere i Norge i år, og slik pandemien utvikler 
seg i Norge på nåværende tidspunkt, åpner regjeringen for slike 
treff. Treffet er frivillig, de som ikke ønsker å møte, kan holde seg 
hjemme - eller delta kun på årsmøtet, om det er ønskelig. Vi må 
imidlertid være forberedt på at treffet må avlyses uansett dersom 
pandemien utvikler seg i dårlig retning og regjeringen strammer 
inn tiltakene. Men slik utviklingen er idag, 1.mai, mener jeg at 
treffet kan gjennomføres i juli. 

• Mange som ikke vil komme pga pandemi. Ingen deltagelse fra 
utenlandske gjester. Ett amputert arrangement med få deltagere 

• Tror arrangementet trygt kan gjennomføres siden det meste 
skjer utendørs 

• Værøy er et lite øysamfunn med mindre enn 500 innbyggere. Å 
samle folk fra hele landet her kan være en stor risiko for 
befolkningen dersom noen tilreisende er smittebærere av 
COVID19. 

• Er det rett å avholde årsmøte uten at utenlandske medlemmer 
kan delta? Og er det eventuelt rett å utsette norske medlemmer 
for smitte ved å la utenlandske komme? 

• Vi må også legge vekt på om dem ønsker oss på Verøy eller om 
vi blir bannlyst når vi kommer dit. 

• For stor usikkerhet. Ting kan endre seg for fort. Kan ikke 
bestemme meg før kort tid før. Er i risikogruppe og må stole på 
at arrangør sikrer ting. Det kan bli for omfattende å lykkes med å 
kontrollere alle forhold rundt arrangementet. Men vi tar det igjen 
med renter i 2024! 

• Jeg er selv i arrangementskomiteen og kan ikke bare bestemme 
meg for å ikke dra. Det er et meget stort ansvar å gjennomføre 
treffet med gjeldende smittevernregler, og jeg vet ikke om jeg 
ønsker å ha dette ansvaret. Jeg tror det vil bli et merkelig treff 
med høye skuldre og rar stemning. Jeg mener at treffet bør 
avlyses, av hensyn til lokalbefolkningen, av hensyn til deltakere 
som er i risikogruppen, men også av hensyn til de som skal 
arrangere dette med alle tiltakene og forholdsreglene som skal 
til. 

• Veldig vanskelig spørsmål å ta stilling til. Jeg lander likevel på at 
jeg tror det bør avlyses. Mye avhenger av hva kommunen 
mener. Er ikke så sikker på at befolkningen på Værøy vil være 
så vennlig innstilt til å få så store folkemengder til øya på én 
gang, selv om de har løftet på de ekstraordinære 
karantenebestemmelsene. Om jeg ikke tar helt feil, er vel Værøy 



noe mindre avhengig av turisme enn andre deler av Lofoten, og 
helsevesenet er sårbart der ute. Og vi bør prøve å opprettholde 
gode relasjoner til Værøy. Om man velger å avlyse, kan man 
heller gjøre et nummer ut av det overfor folk og kommune, sånn 
at de ønsker oss velkommen ved en senere anledning. Dessuten 
ser jeg for meg at det kan bli en ekstra belastning for de av 
klubbens frivillige som er med å organisere arrangementet. Både 
på grunn av kort tid, og fordi det sannsynligvis vil være ekstra 
smitteverntiltak å forholde seg til. Ikke vet man hvor mange som 
kommer heller, og det kan bety en økonomisk smell. På den 
andre siden kan utstillingen og annet generere ekstra inntekt til 
klubben og aktivitetsavgift til NKK, men det må kunne 
kompenseres gjennom reduserte utgifter og ev. en oppfordring til 
medlemmer om å bruke litt av det de skulle brukt på Værøy-
turen til å støtte klubben i stedet. 

• Coronaviruset er ikke borte selv om myndighetene slakker opp 
på restriksjonene, og fergeforbindelsen til/ fra Værøy er ikke til å 
stole på. For vår del er vi i risikosonen 80 og 77 år og tar derfor 
ikke sjansen på turen ut dit, selv om vi elsker Værøy. 

• Tenker at Værøy kommune også burde bli spurt om hvordan de 
forholder seg til turister i år 

• Siden mange deltakere vil være i risikogruppene pga alder så er 
det kanskje tvilsomt å arrangere, uansett om det tillates opptil 
200 deltagere 

• Konsekvensen av koronasmitte er større enn gevinsten av å 
gjennomføre treff! Dere må avlyse det. Tenk både på mennesker 
og hunder. 

• Arrangementet ligger enda noe frem i tid, så hvordan utviklingen 
blir, med gradvis mer åpning av samfunnet, vil vel være med å 
påvirke beslutningen. Vi skulle nok ønske for egen del at det ikke 
er hele 4 år til neste mulighet for å møtes på Værøy! Forstår 
likevel at det er gjort med tanke på at andre års 
treff/arrangement ikke også må forskyves. Vi vil muligens heller 
vurdere å dra til Værøy på egen hånd før den tid. Har likevel 
forståelse for at det valget klubben velger å vente 4 år istedet. 
Det vil lage minst mulig uro og praktiske utfordringer for de andre 
sommertreffene -hvis det nå blir sånn at årets arrangement blir 
avlyst. Dere gjør en kjempejobb, all heder til dere! Fint å være 
medlem i en så engasjert klubb :) 

• Så lenge arrangør har en plan for hvordan en meter kan 
opprettholdes til enhver tid tenker jeg det er forsvarlig å 
gjennomføre 

• Jeg er ikke i risikogruppen, men andre som deltar kan være. 
Legehjelp/ andre tilknyttede instanser bør være lett å få tak i 
dersom noen i risikogruppen blir smittet. 

• Vi må jo også ta hensyn til Værøy, hva de ønsker av 
arrangementer i Kommunen. 

• Tar ingen sjanse pga. helsesituasjon, korona epidemien vil evt 
komme tilbake når den er over. 



• Dette er så vanskelig. Mange av de som deltar på treffene er i 
ulike risikogrupper mht å utvikle alvorlig covid sykdom. Hver må 
ta hensyn til sin helse. Er da arrangementet egentlig åpent for 
alle da? 

• Uavhengig av om vi kommer eller ei, håper jeg at arrangementet 
gjennomføres. Vil tro det blir et flott arrangement :) 

• Hva synes legen på Værøy om det når en haug med søringer 
plutselig dukker opp der? Er det noen restriksjoner? 

• Sjøl har jeg reservert rom på Værøy, og kanskje skulle dra med 
fly og helikopter uten hunder. Er sjøl i risikogruppa, og 
Lundehunddager vil ikke bli det samme med pandemien 
hengende over oss. For helse og trygghet synes jeg nok at 
arrangementet bør avlyses. 

• Av hensyn til helsa til befolkningen på Værøy bør arrangementet 
avlyses. Vi kan neppe regne med noen utlendinger på treffet, 
mange eldre norske vil vegre seg, treffet vil m.a.o. bli nokså 
redusert. 

 

Denne spørreundersøkelsen delte vi i flere foraer på facebook, samt 

sendte epost til alle fylkeskontakter om å dele den i sine Lundehund 

grupper og oppfordret flest mulig til å svare, enten de skulle på treffet eller 

ikke.  

Vedtak: Lundehunddagene 2020 på Værøy AVLYSES. 

Begrunnelse: 

Styret og treffkomiteen vil ikke ha fått et avslappende treff. Vi ville ha gått 

med høye skuldre hele tiden, samt registrert folket mye, i tilfelle noen 

hadde smitte i ettertid.  

Samt at det var en god del argumenter fra medlemmene, om avlysning. 

Og til slutt svaret fra Ordfører, som avgjorde det hele. 

Vi hadde behov for en avklaring nå og kunne ikke vente til 15 juni, pga 

ferieplanlegging. 

Svar fra Værøy Kommune 
Jeg forstår godt at dere har et sterkt ønske om å gjennomføre treffet her 
ute hvor lundehunden har sin opprinnelse. I tillegg synes Værøy kommune 
at det er fint at dere gjør heder og ære på hunderasen fra øya vår, ved å 
arrangere treff her ute hvert fjerde år. 
Når det gjelder arrangementet denne sommeren, har vi drøftet muligheten 
for å gjennomføre treffet, på gårdagens møte i kriseledelsen. Det vi er 
kommet frem til er at vi ønsker at dere utsetter treffet til neste år. 
Dette fordi at enn så lenge er det bare tillatt med samlinger inntil 50 
personer. Hvis man har kontroll på smittespredningen fremover, vil det 
vurderes å tillate arrangementer med inntil 200 personer fra 15. juni. Men 
det blir understreket at den endringen er avhengig av at man greier å holde 
god kontroll på smittespredningen. Dermed er det fortsatt usikkert om det i 



det hele tatt vil bli tillatt med et arrangement i størrelsesorden som dere 
planlegger. I tillegg antar jeg det vil bli som ved tidligere treff, at det 
kommer folk fra andre land enn Norge, som deltagere på treffet. Det er vi 
ikke så interessert i, dette på grunn av faren for smittespredning. 
 
Vi håper på forståelse for vårt standpunkt. Værøy er ei lita øy og stor 
smittespredning vil få store konsekvenser for befolkningen. 
 
Med vennlig hilsen 
Susan Berg Kristiansen 
Ordfører Værøy kommune 

 

Styret håper alle vil komme tilbake i 2024 og da håper vi på et 
bekymringsfritt treff. Vi tilbyr dommeren Svein Helgesen å komme tilbake 
om 4 år, sammen med dommer Arne Foss, samt ringsekretær Bjørg 
Helgesen. 
 

Sak 43 Revidert budsjett 2020 og budsjett forslag 2021 ved avlysning av 
Værøytreffet. 
 
Vi overføre 2020 inntektene og utgiftene fra Værøytreffet til 2021 Bømlo, i 
tilfelle vi får de to foredragsholderne til å komme dit. 
 
Samt stryker inntektene og utgiftene på selve utstillingen i 2020. 
 

  

Sak 44 Årsmøte avlyst og dermed valget også. 
 
NKK har sagt at årsmøte gjennomføringen i 2020 er opptil klubbene pga 
Covid19 og styret har for lenge siden sagt at vi blir ikke å gjennomføre 
årsmøte senere i høst, pga det da vil bli lite oppslutning.  
 
Fra NKK. 
«Årsmøter i klubber og forbund, utsettelse eller avlysning 
Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lov malen/ klubber/ forbunds lover 
avvikes når det gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes. 
  
Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020 vil den nye 
datoen for årsmøtet være styrende for hvilke frister som gjelder for 
innkalling og forslag. Styret i klubben kan velge å benytte de sakspapirene 
som allerede er utarbeidet til det planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet 
utsettes, vil styret sitte fram til ordinært årsmøte er avholdt i 2020. 
  
Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. 
Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende 
styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet 
går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil 
tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et 
styremedlem – ikke leder eller nestleder. 



  
NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om 
vedtak de gjør om 
endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om at medlemmer 
respekterer alle avgjørelser klubbens/forbundets styre gjør i denne 
sammenheng. 
 
 
Styret blir sittende et år ekstra, da vi ser det blir fysisk umulig å 
gjennomføre et lovlig godkjent valg. 
Vi finner ikke en digital løsning som passer for alle klubbens medlemmer, 
og har ikke tid og kompetanse til å sette oss inn i disse systemene 
 

  

Neste styremøter:    

26.05.2020, kl. 1900-2100 

Referent. Merete Evenseth 


