
 

 Gjennomgang av referat fra 22.05.18 
 
Sak 29 
Lundehunddagene 2018, oppdatering.  
 
Gerd Langenes har nå fått bekreftet at Royal Canin blir sponsor for 
Spesialen. 
 
Royal Canin ønsket baksiden av programmet til sin logo, dette er 
godkjent av redaksjonen. 
Styret vil foreta testkjøring av datalinjene til bruk for skriving av 
kritikker. Vi bør ha manuell skriving i tillegg, her må det også finnes en 
skriver for å utføre dette. Vi må diskutere dette med de datakyndige og 
dogwebarra ansvarlig. Jon Wagtskjold og Elin Mariboe  
 
Sak 32 
Saken angående hjemmesiden. Status. 
 
Spørsmål angående hjemmesida – den må oppdateres og gjennomgås 
grundig i samarbeid mellom styret og ansvarlige hjemmesida. Dette vil 
det nye styret tas opp til høsten. Det bør settes opp ansvarsområder i 
forhold til hvilke saker som legges inn.  
Astrid legges til på maillista til hjemmesida.  
 
Sak 41 
Søknad til NKK angående dommerseminar i 2019 
Ny søknad er sendt innen fristen 1.juni 
 
Merete har fått bekreftelse på at  den er mottatt.  
 
Sak 43 
Søknad om momskompensasjon for 2017 
Søknaden er sendt. Frist er 1.juli. Underskrevet årsmøteprotokoll må 
ettersendes. Sendt på epost 24.05.18 
 
Merete har ikke fått bekreftelse ennå på at den er  mottatt.  
 
Sak 45.2 
Varer til Lundebua. 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 26.06.2018 

Tilstede:  
 

Merete, Astrid, Svein, Elisabeth, Irene og Karen Elise 

Forfall: Even hadde meldt forfall.  



Halsbåndene fra Kifani er kommet. 3 varianter. Vinglassene er satt i 
produksjon. 
 
Referatet gjennomgått og godkjent. 
 

Sak 46 Innkommen Post 
Epost fra Krysningsgruppen: 
 
Freyjas prosjektkull er født 
  
Lørdag 16. juni fødte den islandske fårehunden Freyja et flott kull på 2 
valper, hvorav 1 hannhund på 297 gram og 1 tispe på 330 gram. Far til 
valpene er lundehunden Syrinborgs Gulltann, til daglig kalt Noah. Alt 
står bra til med mor og barn. 
 
NKK har godkjent to parringer med følgende hunder:  
Alvar B2 og Lyrypas Qamile Zelda    
Kimuras Lundebu Lillemor B1, (Polly B1) og Viljar 
 
Epost fra Gerd og Joakim Langenes. 
Mottatt 25.06.18 
 
Hei dere, en siste sak til styret helt på tampen av styreåret. 
Vi i kennel Langenesjenta ønsker å gi en ny vandrepokal "BESTE 
PAR" til klubben. 
"Beste par" har jo ikke klubben så vit jeg vet og for oss er denne viktig. 
Vi ønsker denne prisen for å sette fokus på det aller viktigste i denne 
rasen og det er avl og helst med mange forskjellige kombinasjoner. 
 
Vi har ikke lagt ferdig statuttene enda, men vi tenker at beste par skal 
kåres av dommer og er en vandrepremie. De to hundene trenger ikke å 
eies av samme eier og da må tispe eier og hannhund eier snakke 
sammen og sette sammen par. 
Mulig at de forskjellige parene skal melde seg på i sekretariatet i løpet 
av dagen? 
 
Vi håper at flere avlspar "oppdages" på denne måten og kan føre til 
avtaler om nye spennende kull i fremtiden. 
 
Da håper vi at styret ser positivt på denne nye vandrepokalen og at vi 
kan dele den ut første gang her i Søgne 2018. 
 
Mvh Kennel Langenesjenta 
        Gerd og Joakim 
 
Denne eposten ble besvart av leder at styret ikke kunne behandle slike 
ting før vi hadde statuttene. De fikk vi samme dag som styremøte 
skulle avholdes.  
Saken får eget saksnummer. 
 



 

Sak 47 Forslag på kandidater til valg, samt saker som ønskes fremmet til 
NKK 
Sendes til e-postadressen adm@nkk.no. Innen 15 august. 
 
Klubben har ikke pr. dags dato noen forslag til kandidater til valg.  
 

  

Sak 48 «Pressemelding» angående status Hundetelling 
 
Vi avventer til høsten og får litt statistikk fra ASU, og vil lage en bedre 
og fyldig pressemelding.  
 

  

Sak 49 Halsbåndene fra Kifani med labb og potetrykk 
 
Merete har sendt mail til de for å få rettighetene på de spesielle 
klisjeene som har blitt brukt siden 2012. 
Dette har hun fått positiv tilbakemelding på og da tilhører de Norsk 
Lundehund klubb.  
 

  

Sak 50 Avlsrådskurs 2019 
NKK arrangerer Avlsrådskurs lørdag 26 og søndag 27 januar 2019 på 
Quality Hotel Entry, 1414 Trollåsen 
 
Merete har hørt med ASU – og foreslår Bård M. Andersen, Hanna 
Gautun fra ASU og Elin Johannessen, valpeformidler.   
Styret er enige i forslagene og Merete melder på overnevnte.  
 

  

Sak 51 Ny vandrepremie –” Langenesjentas beste par” – gitt av Gerd og 
William Langenes.  
 
Statutter for kennel Langenesjentas "Beste par" 
 
- Dommer skal kåre det det paret som passer best sammen, med 
tanke på avl. 
-Vandrepokalen deles ut en gang i året, på klubbens spesialutstilling. 
(Første gang i Søgne 2018) 
-Hannhund og tispe i et par, kan eies av to forskjellige eiere. 
-Hundene må være fylt 9 mnd og opp til 8 år gamle. 
-Begge hundene må må ha stilt på spesialutstillingen og fått minst Very 
Good. 
-Paret skal ikke være i nær slekt. (eks. søsken, far/datter.) 
-Når en eier har fått "napp" i pokalen 4 ganger, får de pokalen til odel 
og eie. 
 
Påmelding i sekretariatet i løpet av utstillingen. 
 

mailto:adm@nkk.no


Styret takker for initiativet og tanken som er god. Vi syns det er bra at 
dere vil inspirere til at flere hunder kommer i avl.  
 
Vi ser at styret har fått for kort tid til å avgjøre dette før årets 
Spesialutstilling. Men vi hadde en god og saklig diskusjon. 
 
Klubbens hovedmål er at flest mulig hunder skal brukes i avl og at det 
ikke skal være et krav om å ha fått premiering på utstilling. Vi er redd 
for at dette kan bidra til enda en unnskyldning for å bruke 
utstillingspremierte hanner i avl. At det blir å gå på bekostning av de 
hannene som aldri er på utstilling. 
 
Vi oppfatter statuttene for uklare og kan misforstås.  
 
Det vil være vanskelig for en dommer å avgjøre om dette er to gode 
parringspartnere i og med at han kun går etter eksteriør. Vi kan ikke 
forlange at en dommer skal ha kunnskap til vår avlsstrategi med 
innavlsgrad, slektskap og logistikk. 
 
På en utstilling er det vanlig å bedømme avkom av avlsdyr. I dette 
tilfelle er det snakk om å bedømme hunder, som kan bli til noe i 
fremtiden. 
 
Tisper må være fylt 18 måneder før de kan parres, jmfr NKKs 
grunnregler for avl og oppdrett. Da må i iallfall tispen være 18 mnd og 
ikke 9 mnd slik dere skriver. 
 
Hvem skal regnes som eier, er det tispe- eller hannhundeier i forhold til 
«nappene» i pokalen.   
 
Klubben har allerede en uoffisiell” parklasse”, som en showbit, som så 
langt ikke har vært premiert annet enn med heder og ære. Denne ble 
første gang lansert på Værøy i 2012 
 
Styret kan ikke gå inn for at denne pokalen settes opp i år.  
 

  

Sak 52 Vandrepremien til beste hannhund. 
 
Klubben har en vandrepremie nr. 12, som tilfaller beste hannhund gitt 
av” Kennel Boromir” som ble satt opp i 1998. Denne prisen har vandret 
i 20 år. 
 
Styret ble enige om at denne prisen ikke skal deles ut i år og skal gå 
ut. Den tilfaller Torild Olsen som har 4 napp i den.  
Enstemmig vedtatt. 
 

  

Sak 53 Eventuelt 
 



53.1  
Dommerelev på Spesialen 2018.Dommer Arne Foss vil gjerne ha med 
en dommerelev. Styret stiller seg positiv til å ha en dommerelev på 
utstillingen. Irene kontakter Christen Lang for å få hjelp til å finne en 
som ønsker å stille opp.  
 
Merete har ordnet med overnatting til dommer på Tangvald.  
 
53.2 
Svein skal avlaste Geir Morten med å få sendt ut bøker som bestilles. 
Merete tar med seg Lundebua nordover.  
 
53.3 
Årsmelding – det skal rettes opp en feil i årsrapporten fra Oslo. Ragna 
Fossen sitt navn i forbindelse med kontaktperson for Oslo skal ikke stå 
der, da hun ikke er kontaktperson.  
 
53.4 
Merete har sendt henvendelse til ansvarlige for hjemmesida om de kan 
ta ansvar for neste års kalender.  
 
53.5 
Fórsponsor 2019 – er allerede avtalt med Hills. Avtale underskrives 
senere. 
 
 
Til slutt orienterte Astrid om: 
 
Familiedag på Bygdøy Kongsgård  
Mange forskjellige norske dyreraser (kyr, geiter, sauer, hunder m.fl.) 
var representert.  
De norske hunderasene var godt representert, bare svart elghund og 
dunker manglet.  
 
Lundehundklubben hadde en flott stand og var representert med tre 
hunder. Det var lite publikum – antagelig på grunn av for fint vær og 
første sommerdag.  
 
De som representerte var enige om at de gjerne ville prøve en gang til.  
Astrid skal skrive en reportasje som sendes inn til Lundehund-nytt. 
 

 

Neste styremøte: er ikke planlagt ennå 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


