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På Måhornet med Måstad til venstre. Dette bildet viser fint eidet man må
over fra Nordland til Måstad.
Foto: Hans-W. Hamann
Roar Torsteinsen guider oss
over til Måstad under Værøytreffet 2005
Foto: Magnus Enger

Forsidefoto: Lundestugu's Linjadatter Alfa Frøya og lille Mopsegården's Emil på tur i
Tromsø.
Foto: Merete Evenseth
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- LUNDEHUND NYTT Redaksjonskomité
Lundehund-Nytt med felles e-post redaksjon@lundehund.no
Elin Strand (leder), kan også nås på separat e-post redaksjon
redaksjon--leder@lundehund.no
Helge Tollefsen, Gunn Tove Ormset og Maien Munthe-Kaas.
Postadresse til redaksjonskomitéen:
Redaksjonskomité for Norsk Lundhund-nytt v/ Elin Strand, Svarthammarvn. 63,
8015 Bodø. Mobil: 91618488, Tlf: 75585889
Forfatterne er ansvarlige for innholdet i egne artikler. Trykk: Grenland Reklame AS
Annonsepriser for medlemmer
Helside fargeannonse: 500,-

Helside svart/hvittannonse: 150,-

Halvside fargeannonse: 250,-

Halvside svart/hvittannonse: 75,-

Annonsepriser for eksterne annonsører
Helside fargeannonse: 1000,-

Helside svart/hvittannonse: 500,-

Halvside fargeannonse: 500,-

Halvside svart/hvittannonse: 250,

Frist for stoff til LUNDEHUND-NYTT: 15.mars, 15.juni

- Norsk Lundehund Klubb Klubbens adresse
Norsk Lundehund Klubb v/leder Anita Aunli, Eikaveien 11, 1597 Moss.
Klubbens regnskapsadresse
Norsk lundehund Klubb, v/kasserer Christer V. Gimse, Skrabben 1 B, 0682 Oslo.
KTO 7877 06 94409 IBAN O91 7877 0694 409 BIC / SWIFT DNBANOKKXXX
STYRET I NORSK LUNDEHUND KLUBB 2008
e--post styret@lundehund.no
Felles e
Leder: Anita Aunli. Eikaveien 11, 1597 Moss.
Tlf. 69 20 62 96/478 84 964. leder@lundehund.no
Sekretær: Toril T. Munthe-Kaas. Hagaskaret 2, 4330 Ålgård.
Tlf. 51 61 74 20/91 33 21 11
Kasserer: Christer V. Gimse. Skrabben 1 B, 0682 Oslo. Tlf. 97 47 96 79
Styremedlem: Jan H. Opsanger. Omvikedalsveien 51, 5464 Dimmelsvik.
Tlf. 53 48 17 29/99 57 41 39
Styremedlem: Beate-Annette Løvlid. Hansvoll gård, 9050 Storsteinnes.
Tlf. 99 48 80 74
Varamedlem: Kristin Killi. Skrabben 1 B, 0682 Oslo. Tlf. 40 22 37 76
Seniorkonsulent: Sofie Schønheyder. Gullbergs v. 28, 0375 Oslo. Tlf. 22 52 15 63
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- FRA KLUBBENS LEDER Så er vi allerede kommet til siste
nummer av lundehundnytt i 2008. Snart

Vi hadde også Jan Opsanger på
telefonen en stund.

er det jul og ett nytt år står på trappene.
Jeg vil begynne med å si at det

Den helga hadde vi to møter angående Værøy treffet og utstillingen.

dessverre ikke ble noen valper her hos

Fikk også tid til å dra til Orkanger

oss. Jara prøvde etter beste evne å lure

på utstilling. Der var det over 20 lunde-

oss til å tro at hun var gravid, men vi

hunder som stilte. Utrolig gøy med så

gjennomskuet henne til sist (ultralyd).

mange lundefolk og hunder på en plass.

Da var det ikke noe kjære mor lenger.

Dette ble en veldig hyggelig og effektiv

Så nå kan hun både springe lange turer

helg.

og hoppe hinder igjen.

Jeg ønsker med dette Rogaland

Vi i styret har hatt en ganske

velkommen som vår tredje avdeling.

hektisk høst, så i september møttes vi i

Gleder meg til å samarbeide med dere.

Moss, for å få unna det meste av sakene

Forhåpentligvis allerede under årsmøtet i

vi ikke hadde hatt kapasitet til å behand-

mars.

le. Det ble en fin helg med mange gode
diskusjoner, og ett flott tur vær.

Jeg håper på vegne av alle lundehund eiere, at det blir en nyttårshelg

I november var vi så heldige å få

uten for mange dager med raketter.

komme til Hanna og Odd Reidar. Der

Så til slutt vil Mette og jeg ønske

møttes Karen Elise Dahlmo, Hanna Gau-

dere alle en

tun, Ingvild Espelien, Gunn Tove Ormset

riktig God Jul og ett Godt Nyttår!

og meg.

Jara åpner julepakke

Foto: Anita Aunli
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- REDAKTØRENS SPALTE Så er den kommet, vinteren. Den

kjøpe i Lundebua. Jeg bruker f.eks dag-

kalde fine tida. Endelig fred å få. I hvert

lig den deilige fleecejakka derfra, kan

fall snart? Julefreden nærmer seg og

anbefales på det varmeste! Hvis du sav-

snart er det deilige fridager. Det vet våre

ner utstillingresultater så vil vi publisere

hunder å sette pris på! Menneskene i

en samlet oversikt over alle utstillingsre-

huset får mere tid til å kose med lund-

sultater for 2008 i nr 1/09 (minus resul-

hundene både ute og inne. Herje med

tatene fra Spesialen-08 som stod i nr

snøballer : hurra! Det er lykken på jord

2/08). Har du anledning så prøv å kom

når det har blitt hvitt ute. Ventetid heter

på årsmøte i Norsk Lundehundklubb i

det om tida før jul. I skrivende stund har

Stavangerområdet 21.mars-09. Lurer du

vi definitivt ventetid i midten av novem-

på hva sommeren 2009 skal inneholde?

ber og om 5 dager blir det en aldri så

Sett av tidsrommet man.6.- fre.9.juli og

liten julaften for vårt vedkommende : ny

ta turen til Værøy, du vil GARANTERT

tispevalp skal hentes. Klart det blir stas!!

ikke angre!! Værøytreffet med mange

Dagens (17/11) gladmelding hos

andre lundehundfrelste vil være et min-

NKK var at Stortinget endelig har bevil-

ne for livet. Se informasjon fra arrange-

get 3 millioner til Norske Servicehunder

ment- og utstillingskomiteene i midten

på neste års statbudsjett. Velferdsnorge

av dette nummer (kan også nappes ut

går sakte framover. Takk og lov for at

hvis ønskelig). Vi kommer tilbake til

flere med nedsatt funksjonsevne kan få

mere Værøy-stoff i neste nummer. Da

hjelp! Kanskje det går an å håpe på at

kan du også lese om jakthistorien til

det blir lettere å ta med hund på offent-

Mode i Trøndelag, om Hege på preste-

lig transport etter hvert også? Det er lov

gården på Værøy, om lundeura på Lo-

å håpe!

vund osv, osv. Jeg ønsker dere en fred-

Vi har i dette nummer en presentasjon av de flotte produktene du kan

full høytid og alle gode ønsker for det
nye året!

Redaksjonskomiteen beklager at det ble feil i artikkelen om de nye æresmedlemmene i Lundehund-nytt nr 3-08 og retter herved følgende:
Christen Lang fikk ikke sin første lundehund i 1987 men i 1968! Han oppdrettet sammen med sin mor Zenia 133 ( ikke 104 valper) lundehundvalper i de nærmere 20
årene de drev oppdrett av rasen. De oppdrettet 24 Champions til sammen ( Norske,
Svenske og en internasjonal) ikke 17 som det stod. Christen har all grunn til å være
stolt over å ha fått lov til å bidra med så mange og så gode hunder til oppbyggingen
av rasen i sin tid.
Side 5

- ÅRSMØTE 2009 Årsmøte i Stavangerområdet
Norsk lundehundklubb innkaller med dette til årsmøte 21.03.2009.

Tidsplan
24.01.09
Frist for innsending av kandidater til valg er (forslagene skal sendes
valgkomiteen ved Sigrun Rytter)
14.02.09
Frist for innsending av saker fra medlemmer / fylkesavdelinger
21.02.09
Frist for utsending av komplett innkalling med saksliste og sakspapir
14.03.09
Frist for innsending av forhåndstemmer til valget Nærmere informasjon vil bli lagt ut på hjemmesidene våre, samt sendes sammen
med årsmøtepapirene.

Løvheims Kveldrider (Luna), yngste skudd på stammen
Foto: Gerd Haugen
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Agilitykurs
– et samarbeid mellom Norsk Lundehundklubb og hundelinja
ved Øya videregående skole!

Av Ingvild Svorkmo Espelien
Det har vært ønske om agilitykurs

tillegg til at de fleste kom fra klubbens

i regi av Norsk lundehundklubb avd.

avdeling, lånte også noen av elevene

Trøndelag en god stund. Problemet var å

lundehunder av læreren sin – meg.

finansiere kurset, fikk vi nok påmeldte

Kurset ble avsluttet med tilbud

fra klubben til å fylle et
helt kurs?
Maren, som fikk
ansvaret for å arrangere
kurset for lokalavdelingen, kom til meg med
dette problemet, og jeg
så straks en mulighet til
å gjøre flere glade. Mine
elever ved hundelinja, på
Yrkeskurset ”Animal Management” , ønsket seg
også agilitykurs, men de
var så få at det ble for
dyrt for skolen å leie
instruktør til dem. Der-

Fra agility kurs

Foto: Gunn Tove Ormset

som lundehundklubben
lokalt kunne arrangere kurset, fikk mine

om å ta bronsemerket. Tre personer og

elever mulighet til å melde seg på, og

fire hunder meldte seg på, men eleven

dermed sørge for at kurset ble fullteg-

med bordercollien måtte trekke seg,

net.

hunden hadde fått såre labber. Hele tre
Og fulltegnet ble det! Til sammen

lundehunder greide merket, og det var

kom hele 14 personer, i alle aldre fra 11

to meget fornøyde eiere som reiste hjem

til 40++(!!). Det var litt flere hunder, da

i kulda den kvelden, kanskje drømmer

en del kom med både to og tre hunder.

de allerede om å prøve seg i konkurran-

Lundehundene dominerte selvsagt, for i

ser til våren?

Lundehunder som tok bronsemerket 22.10.08:
Senja av Vinterskogen og Maja Svorkmo Espelien
Ylva – Tyrasdatter og Maren Svorkmo Espelien
Veslefrikk av Vinterskogen og Maren Svorkmo Espelien
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- LILLELUNDEN -

Agility kurs
- i regi av lundehundklubben
Av Maren Svorkmo Espelien
Lokalstyret i Trøndelag
har tidligere luftet ideen om flere
aktiviteter i regi av lundhundklubben. Da jeg luftet ideen om å holde agility kurs ble dette godt mottatt.
Jeg kontaktet May Britt
Eriksson fra Gauldal hundekubb
og hun var glad for å kunne holde
kurs med oss.
Da vi møtte opp første
dag var alle på forskjellig nivå. Vi
hadde deltakere som allerede
hadde bronsemerke, eller hadde
prøvd seg litt fra før, og vi var
flere som aldri hadde gjort dette.

Konsentrerte deltager på agility kurs.
Foto: Gunn Tove Ormset

Min opplevelse av kurset var at alle

seg å jobbe med hunden sin på. Både

hadde kjempe stor fremgang, lærte

hund og eier er fysisk aktive, man lærer

masse nytt og hadde det moro sammen

hunden å lese eier og eier å lese hun-

med hunden(e). Vi møttes to dager i

den. Samarbeid mellom hund og eier er

uken i en tre ukers periode, hver dag

helt vesentlig for at man skal klare å

var på tre timer så vi hadde tid til litt

føre hunden og seg selv gjennom alle

kaffe og prat i mellom øktene.

hindrene på en agilitybane.

Agility er en fin måte å lære

Leika av Vinterskogen, 10 år.
Foto: Ingvild Svorkmo Espelien
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- KONKURRANSEVINNERE Navnekonkurransen
Tusen takk for mange fine forslag! Vinneren av konkurransen er
Frida Evenseth, som får en liten, myk lundefugl med autentisk lyd i
posten. Som dere ser, vil Barne- og ungdomssidene fra nå av hete
”Lillelunden”, som vi i redaksjonen syntes utmerket seg blant de
mange gode forslagene.
Kryssord
Kryssordet vinnes av Ingrid Evenseth – takk for god innsats! Du får
julenummeret til magasinet ”Ditt dyr” i posten.
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- STYRET INFORMERER Dette skal være en fast ny spalte i Lundhundnytt. Her vil styret fortelle kort om enkelte saker de jobber med, og om spesielt viktige vedtak som er gjort de siste månedene. Styret synes ikke det skal brukes plass i bladet på å sette inn hele referatene
fra styremøtene.
Om styrearbeidet
Styret i Norsk Lundehundklubb ønsker mest mulig åpenhet rundt det arbeidet styret
driver med. Derfor legges nå alle referater fra styremøtene ut på klubbens internettside http://www.lundehund.no. Vi ønsker også at alle medlemmene skal ha innsyn i
hvordan klubben ligger an økonomisk. Nå nærmer det seg snart årsmøte igjen, og da
er det på tide å gå over årets budsjett, slik at vi kan revidere budsjettet for 2009,
sånn at det avviker mindre fra regnskapet enn det kommer til å gjøre i 2008. Det er
viktig for klubbens styrekultur at vi lager budsjett flere år fremover i tid, og reviderer
disse etter hvert år, slik at vi får mest mulig økonomisk kontinuitet fra et styre til det
neste. Slik blir økonomien også mest mulig gjennomsiktig for klubbens medlemmer.
I tillegg blir det nå opprettet en egen utstillingskonto i klubbens bank, slik at det blir
lettere å håndtere økonomien rundt utstillinger i fremtiden. Spesielt ved de store
utstillingene, som Værøy-treffet i 2009. Styret håper flest mulig av klubbens medlemmer kommer på Værøy-treffet neste år, og at vi ses der.
På vegne av styret i NLK kasserer Christer Vinje Gimse
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Om redaksjonskomiteens arbeid
Dette er vedtaket i sak 72/08 som omhandler redaksjonskomiteen, bl a. Hele saken
kan kan leses i referatet fra møtet 24.-25.05.08 (på hjemmesidene).
Vedtak: "Norsk presseforbunds "Vær varsom-plakat" skal være styrende for redaksjonskomiteens arbeid. Styret peker spesielt på punkt 2.1.: "Den ansvarlige redaktør
(her: redaskjonskomite) har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold." Styret ønsker også å understreke følgende:
• Personlige konflikter skal holdes utenfor medlemsblad / hjemmesider
• I alt som trykkes / legges ut skal det legges vekt på saklighet, omtanke og presentasjon
Hele "Vær varsom-plakaten kan leses på http://presse.no
Ny lokalavdeling i Rogaland
Det er opprettet lokalavdeling i Rogaland og hvem som sitter i styret der.
NLHK avd. Rogaland ble formelt godkjent av styret i NLHK 30.10.2008 (Sak 109/08).
Avdelingens adresse: NLHK avd. Rogaland c/o Olav Runde, Peder Klowsgt. 1, 4010
Stavanger. Avdelingens bankkonto: 0539.61.99612.
På siden for NLK avdelinger kan du lese om tillitsvalgte fra Rogaland.
Diverse
Avlsrådet og styret arbeider med å utarbeide retningslinjer for betaling av spranpenger. Samme instanser jobber også med retningslinjer for refusjon ved kjøp av
hannvalp som ikke får begge testikler ned.
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ASK, RING OG TUVA
– Vårt første valpekull
Av Dorthe Thoen Tollefsen
Ett år gått siden Ask, Ring og

me seg. Hun vil ikke gå tur i dag. Kan

Tuva ble født 17.11.07. Maahornet’s

noe være på gang allerede?Valpekassen

Embla og Lyrypa’s Lucky Luke (Balders)

med aviser og store badehåndklær står

første kull, og vår første erfaring med

klar nede på badet. Sammen med en

valpekull. Det var virkelig en stor opple-

bærepose, tørkepapir og rene håndklær.

velse fra begynnelse til slutt. Først var

Pluss en liten saks.

det parringen. Den trodde vi skulle være

Kl. 13:05 Embla begynner å ynke

en enkel sak,

seg. Hun halv-

men den gang

veis sitter i val-

ei. Parkettgulv

pekassen. Kl.

er ingen spøk,

13:35 Vannet

så vi måtte frem

går. Kl. 13:40

med en sklisik-

Hun svulmer opp

ker matte. Emb-

nedentil og slik-

la ble holdt un-

ker seg masse.

der parringen.

Kl. 13:42 En grå

Balder

hinne er synlig.

”bommet” noen
ganger. Mellom

Kl. 13:48 Ask blir

Tuva, Ask og Ring
Foto: Dorthe Thoen Tollefsen

født - 174 gram.

slagene ble det

Morkaken kom-

mange timers venting før ny oppladning.

mer ikke ut. Embla prøver å reise seg

Embla startet sin siste blødning

med valpen hengende. Vi bestemmer

12.09.07. Det ble 3 fulltreffere på en

oss for å klippe navlestrengen. Morkaken

uke: 21., 22. og 24.09.

kommer ut. Nye veer. Kl. 14:05 Tuva

Til å begynne med viste Embla

blir født -179 gram. Hun ligger inne i

ingen tegn til adferdsendring. En måned

fosterhinnen. Vi åpner denne forsiktig.

etter den 22.10. begynte pattene og

Morkaken kommer samtidig. Kl.14:20

vokse. 29.10. har hun fått synlig større

Ring blir født - 175 gram. Embla spiser

mave. Det begynner å nærme seg. Vi

hele morkaken.

teller dager. 14.11 Embla har begynt å

Vi prøver med litt sutting på pat-

gjemme seg bak sofaen + under sengen.

tene, men bestemmer oss for dusje ba-

Hun har lagt på seg 900 gram. 17.11. –

ken først. Deretter tar vi Embla ut for å

den første termindagen – dag 57. Embla

tisse. Når hun kommer inn igjen har vi

vil ikke ha frokost. Temperaturen hennes

bygg- og havregrøt klar til henne. Det er

er noe lavere. Embla vil enda mer gjem-

nå gått maks en halv time. Embla blir
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lagt på rene håndklær. Valpene tar spe-

Valpene er 3 uker. Embla begyn-

nene med en gang. Første natten blir

ner å bli lei av og die. Hun krummer seg

våkenatt for meg. Jeg er redd Embla

sammen noen ganger. Har lyst til å være

skal legge seg på valpene. Eller at de

litt for seg selv. På 3 uker har valpene 4-

skal komme under badehåndklærne som

doblet vekten sin. Det hender det ringer

de ligger på. Noen ganger graver Embla

på døren når hun dier. Da rister hun av

som besatt. Embla dier og dier hele da-

seg alle valpene og reiser seg opp. 3

gen. Hun får mat 3-4 ganger om dagen.

uker er Ask 748 g, Tuva 722 g og Ring

Bl.a. grøt til kvelds slik at hun skal få i

746 g.

seg nok væske. Hun peser innimellom.

Balder har følt seg veldig utenfor i

Hun drikker ikke mye vann.

denne perioden. Han spiser litt mindre

23.11. Nå er vi endelig kommet

og er bare tilskuer til alt som skjer. Det

inn i en rutine. Frokost, lufting, formid-

hender Balder og Embla ”kuer” hverand-

dagsmat, lufting, middagsmat, lufting,

re. Men det går stort sett bra.

grøt, lufting. Som tillegg får Embla Ome-

10.12. Valpene begynte å leke

ga3 + kalk. Valpene er blitt synlig større

med hverandre. 17.12. – 4 uker gamle.

nå. Vi kan kose litt mer med de. Det er

De første tennene er begynt å komme.

fantastisk å oppleve de sterke instinkte-

18.12. Laget til litt maisgrøt. De slikket

ne. Hun har knapt tid til å tisse før hun

først litt av fingeren min. Deretter fikk

må inn til valpene igjen. 22.11. Deler

de i skålene. De spiste 2 ts hver. Det

valpekassen i to slik at Embla kan være

gikk jo kjempefint. 22.12 – 5 uker. Be-

litt for seg selv når hun ønsker det.

gynte med grøt morgen og kveld. Ask

30.11. Valpene er blitt 13 dager gamle.

1140 g, Tuva 1043 og Ring 1121 g.

Ask veier 520 g, Ring veier 519 g, mens

23.12. Valpene kommer mot meg for å

Tuva veier 508 g.

leke. De kjenner meg. Veldig koselig.

Vi har moro av å si at de allerede

26.12. Tid for negleklipp.

har fått sin egen personlig het: ”Den

30.12. – 6 uker. Valpene får nes-

sutrete”, ”den strie” og ”den frampå”. De

ten ikke morsmelk lenger. Reduserer

suger på Embla som noen igler. Vi syn-

maten til Embla så hun ikke skal produ-

tes det er veldig passe med 3 valper. Da

sere mer melk. Valpene får litt tørrfor i

er det nok melk til alle. Embla vil gjerne

grøten. Plutselig er det tiss og bæsj

ha litt fri innimellom nå. Men jeg kan

overalt. Prøver å innføre lufting etter at

ikke skjemme henne for mye bort med

valpene har sovet og spist. Vi startet

det.

med 4 g tørrfor til hver 4 ganger om
30.11. En liten øyestrek er kom-

dagen = 16 g pr. dag. Økte til 18 g nes-

met hos Tuva nå. 01.12. Valpene er 2

te dag. Deretter 20 g pr dag osv. 7 uker

uker. De har åpnet øynene helt og krab-

veier de 1634, 1514 og 1667 g.

ber utstøtt bortover. 04.12. Valpene har

12.01.08 Valpene er blitt 8 uker.

så vidt begynt å gå. 08.12. Må prøve å

Det var veldig vemodig å ta farvel. Ring

ha litt lengre lufteturer med Embla.

skulle reise med tog til Bergen. Der

Skjemmer henne bort med ekstra god-

overnattet han før han dro videre til Har-

saker: kyllingfilet, valpeboksemat, sei

danger. Så var det Ask sin tur. Han reis-

eller eggeplomme.

te med fly helt til Tyskland. Og så var
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det vesle Tuva. Hun ble boende i Dram-

per her.

men hos datteren vår og det nyfødte

Embla og Balder er plutselig blitt

barnebarnet.

veldig gode venner igjen. Derimot er

Vi har filmet valpene og tatt ca.

ikke Tuva like velkommen når hun kommer på besøk.
Foreldrene direkte overser
henne. Ikke
særlig hyggelig.
Hun må lære
seg underdanighet først. Det tar
litt tid.
Nå, ett år etter,
er de heldigvis
veldig gode venner alle sam-

Embla, Balder og Tuva— gode venner!
Foto: Anette Thoen Tollefsen

men. Vi gleder
oss bare til å få
se Ask og Ring

800 bilder!! Det har vært et lite eventyr.

igjen. Håper det snart blir en anledning.

Når valpekassen er ryddet bort, og vi

Man blir jo så gla’ i disse små!

igjen tar kjøkkenet i bruk, er det nesten
uvirkelig at det nettopp har bodd 3 val-
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Señor Balder
- Sjarmøren fra Spania
Av Eirik Petterson
Balder er den første registrerte

en valp født første eller andre uken i

Lundehund i Spania.

juni.

Han tiltrekker seg mye oppmerk-

Vi fikk napp hos Gerd Haugen,

somhet fra små og store, unge og gam-

som ventet et kull på den tiden. Mange

le. Spanjolene kaller Balder for Zorro

e-poster gikk mellom om oss, og vi fikk

(reven), ja han ligner jo litt på en rev

mange spørsmål av Gerd om oss og hvil-

med sin hvite haletipp og selvfølgelig

ke forhold vi kunne tilby en valp. Til slutt

utseendet for øvrig.

var hun tydeligvis fornøyd, og lovet oss

Hvorfor falt valget på en Lunde-

en av valpene. Litt historie om Balder.

hund? Først og fremst ønsket vi en

Han ble født i Løvheims kennel

spisshund og helst en norsk rase. Det

hos Gerd Haugen, i K-kullet 9 juni 2007.

skulle også være en typisk familiehund

Vår datter Victoria satt sammen med alle

med sterk tilknytning til familien. På

valpene, og en av dem ville ikke slippe

grunn av varmen syntes vi pelsen til en

kontakten, ja da var valget lett. Navnet

Elghund ble for kraftig. Da var det bare

var Kåre, men en ekte viking i Spania

Buhund og Lundehund igjen, og størrel-

måtte jo ha et vikingnavn. Hva passet

sen var også viktig. Vi leste så øye ble

bedre enn en norrøn gud. Navneendring-

stort og vått om Lundehundens egenska-

en ble behørig markert med en liten god-

per, og tilslutt var det klart at en slik

bit til Balder.

måtte det bli. Vi ble også veldig fascinert

Etter litt småkjøring på kryss og

av Lundehundens

tvers på Østlandet

spesielle egenart.

på familiebesøk,

Ja vel, da

satte vi kursen

var det jo bare å

sydover. Han var

kjøpe en da? Den

behørig sikret i

gang ei. Vi kontak-

sitt bur, som var

tet oppdrettere i

festet med sikker-

hele norden samt

hetsbelte i bakse-

Luxemburg og

te. I buret var

Sveits, men uten

også et godt tep-

napp. På grunn av

pe samt et teppe

avreisedato og

med lukten fra

grensepasseringe-

mor og søsken. Vi

ne før 12 ukers
alder, måtte vi ha

Señor Balder - Sjarmøren fra Spania
Foto: Eirik Petterson
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stoppet hver 1,5
time for lufting

med kaffe til de store og vann til Balder.

før hadde sett maken til, og hadde

Stort sett sov Balder seg gjennom Sveri-

mange spørsmål om rasens opprinnelse.

ge, Danmark, Tyskland, Frankrike og

Så sant mulig er Balder med oss

mesteparten av Spania til Fuengirola,

over alt. Vi bor i en liten by, i ytterkan-

vest for Malaga.

ten, men det er gåavstand til det meste.

Vel framme sto veterinærbesøk

Han trenes til sosial kontakt med andre

først på programmet. Han så med for-

hunder vi møter, i trafikken for eksempel

undring på labbene. På spørsmål om rase

ved å stoppe ved fotgjengerfelt og ikke

dro han fram et spansk leksikon, og der

gå videre før kommando ”gå”, høyre og

sto det ”Norsk Lundehund”. Etter vert

venstre, gå ved fot osv. Han er nok ikke

leste han seg gjennom beskrivelsen, og i

blant de mest lærenemme og lar seg lett

beskrivelsen om nakkevirvlene ropte han

distrahere av mange ting, men det går

på assistenten. Han tok hodet og vrei det

framover.

helt tilbake. Assistenten og vi grøsset for

Vi er meget godt fornøyd med

det virket som han skulle knekke nakken, valget av hund, og kanskje det en dag
men Balder var helt rolig. Han fikk sine

kommer flere Lundehunder i Spania.

første vaksiner. Veterinæren var helt i

Mange hilsner fra: Victoria, Elisa-

100, for det var første gang han i sin

beth og Eirik Petterson. Ønskes kontakt

lange praksis hadde en klient han aldri

med oss kan dette formidles av foreningen.
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Et bitte lite kjøkkenoppdret
Av Dagrunn Mæhlen
På oppdrettersamling høsten-07,

Nå i oktober-08 fikk jeg mulighe-

arrangert av lokalavdelinga i Trøndelag,

ten til å følge på nært hold videreføringa

hørte jeg Karen Elise Dahlmo fra kennel

av vårt kjøkkenoppdrett, fra paring,

Lundesmia fortelle om sitt kjøkkenopp-

drektighet og fødsel på to kull. Nært hold

drett. En er sjøl absolutt i den kategori-

sier du? Når Alva bor i Karlstad ved

en, og kanskje er benevninga et bitte lite

Tromsø, og Atla i Sølvesborg i Sør-

kjøkkenoppdrett mest riktig?

Sverige! Jo da, med alle de tekniske

Før vi fikk Frøy Av Vinterskogen

nyvinninger vi har i vår tid, ble ikke det-

har jeg hatt hann-hunder, og andre ra-

te vanskelig. SMS, MMS, e-post og tele-

ser, fra jeg var jente til i velvoksen al-

fonisk kontakt gjorde at jeg fikk tilgang

der. Da vi fikk vårt A-kull i februar-06,

til hvordan drektigheten artet seg, og

Alva, Atla, Ask Agne og Afe Njord, ble

også fødslene minutt for minutt, eller
riktig å si, valp
for valp! Heldigvis gikk
fødslene greit
og tok kort tid,
som det vanligvis gjør når
rasen vår føder og allting
går bra.
Fra Karlstad
fikk jeg telefoner underveis
om kvelden,
og det tikket
inn tik, hane,

Alva med sine 4 små.

Foto: Ann Elin og Steinar Brunes

hane på SMS
fra Johanna

det å være ny oppdretter en rik og spen-

mens jeg satt på jobben. Dette ble vide-

nende opplevelse. Så har hatt gleden av

reført til Solvor Melum og andre interes-

å knytte mange nye kontakter i lunde-

serte. Solvor er eier av en bestefar på

hundmiljøet, og ha nær kontakt med

morsida, Ålvisheim,s Illuge Skald, og

eierne av A-gjengen!

fikk således konstatert at nye lille Ille-

Høsten-07 henta vi heim Arna fra
”vår” Atla Skaldsdottir i Sør-Sverige.

unger er født. Så i løpet av 7 dager, ble
to nye kull og 7 valper satt til verden av
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søstrene Alva og Atla Skaldsdottir.

at oppdretteren med sitt bitte lille kjøk-

Skjønner at oppdrettere med

kenoppdrett i Trøndelag fikk ta del i det-

mange kull ikke har mulighet eller kapa-

te, og skal bli artig og følge med videre

sitet til å knytte veldig nære relasjoner

de sju. De har fått navnene Aiko, Ailo,

til alle eierne, og så er det jo heller ikke

Aila og Aika i nord, og Freya, Frey og

alle eiere som ønsker det.

Figaro i sør. Takk til eierne av NUCH

Et bitte lite kjøkkenoppdrett Foto: Ann Elin og Steinar Brunes

Haakon Den
Gode og SUCH
Skreppeng,s
Peer Gynt, som
stilte sine flotte
hann-hunder til
rådighet, og
slik at avlen
gikk videre til
en ny genera-

Nye generasjoner går fort, så har

sjoner lundiser!

forstått at jeg til disse kullene bør titule-

Ønsker også lykke til overfor and-

re meg som ”oldemor”. En kan bli fort

re oppdrettere og eiere med sine nye

både tipp, tipp -- i denne bransjen ☺

valpekull- de som er kommet til verden

Takk til Ann Elin, Steinar og Johanna for

og de som planlegges…

Kissing lundies

Foto: Magnus Enger
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Man går til Måstad nede langs havet til høyre og over eidet.
En fantastisk tur!
Foto: Hans-W. Hamann
Red anm: På side 2 kan du se bildet med Eidet sett fra Måhornet.
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Hilsen fra Canada
Av Stig Meling
Hei LundehundLundehund-Nytt,
Det er alltid kjekt å få Lundehund-Nytt i posten her i Canada og vi tenkte at vi
kunne sende en hilsen tilbake fra Canada. Vi flyttet til Calgary, Canada med jobben
min (StatoilHydro) for
ca et år siden. Jeg reiste med Grunde Nickie
Sarason (Paluna's Sara
Heradatter er moren)
på en lang flytur fra
Stavanger via Frankfurt
til Calgary. Nickie greide seg veldig bra på
flyturen, han var bare 7
måneder da. Resten av
familien kom i januar
og Nickie var veldig
glad for å ha hele familien samlet. Nickie trives veldig bra her og
han var med oss opp
på en liten fjelltur opp
til ca 2000 meters høyde (se bilde) og det
gikk kjempefint, han
ville ikke snu når vi
andre ble trøtte og ville
gå ned. Her i Calgary
kan det bli veldig kaldt,

Grunde Nickie Sarason (
Paluna’s Sara Heradatter er moren) Foto: Stig Meling

men – 40C er ikke noe
problem for denne hunden, han bare koser

seg og leker i snøen. Når vi går på tur med ham får vi stor oppmerksomhet, det er
alltid mange som stopper oss og spør om hvilken type hund dette er og alle blir veldig fascinert når de får høre hvor sjelden rasen er og at det finnes bare 12 - 15 Lundehunder i Canada.
Stor julehilsen fra Meling familien i Calgary.
Side 24

Side 25

- NYTT FRA UTSTILLINGSKOMITEEN Værøy 2009
Det er gått 4 år siden sist. For

dommer er alltid spennende, og jeg vet
litt om hva Christen Lang står for. Han

min del var Værøy 2005 min første reise

kjenner rasen meget godt fra mange år

til Værøy, selv om jeg har vært på Røst

tilbake både som oppdretter og som

og i Lofoten mange ganger, og jobbet i

dommer. Han er en nasjonalt og interna-

havet utenfor på forskningstokt med

sjonalt meget anerkjent dommer på ra-

hvalfangstskute. I år er jeg leder av ut-

sen, og dømte norsk lundehund på ver-

stillingskomiteen, og håper jeg greier å

densvinner utstillingen i Stockholm i

gjøre en brukbar jobb der. Det er et

2008. Han er også æresmedlem i klub-

stort ansvar synes jeg, å skulle få den

ben fra 2008, og vi er veldig glade for å

utstillingen til å bli en god opplevelse for

ha han med oss på Værøy.

alle våre hunder, alle våre tobente med-

Utstillingen er bare en liten del av

lemmer, og ikke minst for dommere og

Værøytreffet. Den er riktignok årets lun-

ringpersonell.

dehundspesial, men vel så viktig er det å

Første annonse for utstillingen

være med på felles turer og se hundene

med informasjon om arrangementet

bevege seg sammen i en stor flokk i sitt

finner dere annet sted i dette nr av Lun-

rette element utover mot Måstad. Det er

dehundnytt, men vi skal også komme

viktig å huske kamera! Det er en unik

tilbake med mer info i neste nr. Jeg vil i

opplevelse å se så mange flotte repre-

denne omgang ønske dere alle hjertelig

sentanter for rasen samlet nettopp der

velkommen på utstilling på Værøy. Vi

våre små hunder ble reddet. Nok en

har vært så heldige å få Christen Lang

gang, jeg ønsker dere alle hjertelig vel-

som dommer, og etter hans anbefaling

kommen til Norsk Lundehundklubbs spe-

Aase Jacobsen som er relativt nyutdan-

sialutstilling i 2009 på Værøy!

net på rasen. For min del skal jeg melde
på mange hunder, for jeg gleder meg til
å få en bedømming av dem begge. En ny

Ingvild Svorkmo Espelien, leder
av utstillingskomiteen for Værøy 2009

Trodli-Skogen's Tiril og Emilie. God hvileplass!
Foto: Liv Skjervik
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KYNOLOGIKURS
Av Merethe Evenseth
Jeg var så heldig å bli spurt om å

landske dommerne ofte gjorde urett mot

stille med min lundehund, Lundestugu’s

rasen, fordi de ikke viste nok om lunde-

Linjadatter Alfa FRØYA, på et kynologi-

hunden. Han sa at foreløpig er alt med

kurs i Tromsø, søndag 2.november. Ky-

lundehunden lov, men pga av at rasen

nologi er læren om hund, og kurset er

var begynt å vokse og bli populær, så

obligatorisk for de som skal bli eksteriør

trudde han at man snart ville begynne å

dommere. Kurset tok for seg bakgrun-

dømme bort, for eksempel underbitt.

nen for det kynologiske arbeid, med kort

Dette for å bedømme de beste i hensyn

innføring i hundens historie og
utvikling. Samt anatomi og
bevegelser. (Kroppens deler:
skjelettet, muskler og proporsjoner). Genetikk og avlshensyn var et sentralt tema.
Kurset i seg selv høres
veldig spennende ut for oss,
som har hund som hobby. Jeg
hadde dessverre ikke anledning
til å gå på hele kurset denne
helgen, men neste gang er jeg
veldig interessert.
Frøya skulle sammen
med 8 andre ulike raser, vises
frem for kursdeltakerne. De
skulle lære seg å beskrive hunden, uten å tenke på rase.
Konkret betyr det typebegrep,
beskrivelse av størrelse,

Merete Evenseth viser fram Frøya på kynologikurs i
Tromsø. Til venstre kursleder, oppdretter og dommer Per-Harald Nymark.
Foto: Ukjent

kroppsform og hodeform, likeledes lemmer, poter, hårlag, gemytt og

til avl.

bevegelser. Kursleder var Per-Harald

Det var faktisk noen av deltaker-

Nymark, som bl.a. er oppdretter og hun-

ne som aldri hadde sett eller hørt om

dedommer.

lundehund, og de ble mektig imponert

Per- Harald er dommer for lunde-

når vi demonstrerte bevegeligheten. Og

hunden, og han var veldig flink å fortelle

jeg var stolt over min flotte jente som

de 25 deltakerne om den spesielle histo-

sto som en prinsesse på bordet, og lot

rien for rasen vår. Han syns de uten-

seg vise fram.
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- NYTT FRA TROMS Heia alle lundehundeiere.
No finnes det faktisk 23 lunde-

riterer disse treffene, for vi har jo noen
lange avstander vi også her nord. Denne

hunder i Troms, og det er jo bare fantas-

gangen kom også noen nye valpekjøpere

tisk. Æ vil gratulere han Bjørn-Ivar Kvit-

av Beate, så rekrutteringen er bra.

ne fra Tromsø med valg av Mopsegår-

Og på Karlstad har ho Ann Elin og

dens Flekk, som nå har fått navnet Bal-

Steinar Brunes det travelt, for der har ho

der. Og så han Rolf Steinvik fra Oteren

Alva fått fire valper 6. oktober. To tisper

med Mopsegårdens Frekk, som har fått

og to hanner. Så nå er Haakon den Gode

navnet Chico og Jim Oddvar og Elin Han-

i Tromsø far til 7 valper og mer blir det

sen fra Vågnes med en lundis til, Mopse-

antagelig i 2009. Og det går rykter om

gårdens Freidig.

at ei tispe skal til Hamnvåg i Malangen
og en hannhund
(kanskje to) skal til
Lyngen, så da blir
vi enda flere her i
Troms. Så dette
lover bra.
På utstillingsfronten
så har Lundtola's
Anna A'mira til Jim
Oddvar og Elin,
gjort komet karriere. På utstillingen i
Tromsø i høst tok
hun lite og stort
Cert på to dager,

Mopsegården’s Balder tisser i vannskåla

Foto: Ukjent

og det er bare tredje og fjerde gang

Og så har endelig ho Anntone

hun stilles.

Kaspersen fra Tromsø fått tak i en om-

Odin til Beate Løvlid fra Storstein-

plasseringshund på 7 mnd fra Oslo, som

nes, som hun er deleier i, har også gjort

hete Lupachis Tida. Så endte det godt til

det stort i år, tross sin unge alder. Han

slutt.

har vært i Oslo og konkurrert, og ble
Søndag 21.september hadde vi

best. Edda til Beate er også ferdig Certet

Troms treff i Baltsfjorden, på hundeklub-

i år, men fordi hun heller ikke er blitt to

ben sitt fantastiske område. Det var inn-

år, så kan hun ikke bli Champion enda.

gjerdet, og med mange agility apparater,

Så 2009 kan nok bli ett godt år for utstil-

så de som ville kunne prøve denne artige

lingshundene i Troms. Vi har også fått

sporten. Beate og Reidar hadde fyrt opp

vårt først ”lite” Cert, og det ga mersmak.

bål og kokt kaffe, og vi hadde det riktig
koselig. Det er så fantastisk at folk prio-

Merete Evenseth, lundehundkontakten i Troms.
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- NYTT FRA AVLSRÅDET Undertegnede jobber mye med

nyttig. Det er verdt å merke seg at det

rasekompendiet fortsatt. Jeg er ikke

er mange useriøse aktører i markedet,

overasket over hvor mye arbeid det er

som tar penger for analyser uten noen

med redigeringen, for dette er ikke det

som helst relevans eller betydning for

første rasekompendiet jeg er med på å

avlen. Foreløpig er jeg glad for at vi ikke

lage. Det går framover, de fleste bildene

har behov for disse testene på lunde-

er på plass, men fortsatt mangler vi rik-

hund.

tig gode bilder av vakre og korrekte ho-

Nå nærmer det seg jul, og jeg

der. Kanskje er det enda ikke for sent å

benytter anledningen til å ønske dere

sende inn til oss når du får bladet i hen-

alle en riktig god jul og smell - fri nytt-

de.

årsaften. Gi nå for all del ikke ribbefettet
Hanna Gautun og jeg har vært på

til lundehundene, hos oss er slikt fett

oppdretterskolen del 1, NKK, arrangert

forbeholdt uteliggerne, nemlig samoje-

av NKK Trøndelag. Et veldig bra seminar

dene som har behov for alt fett de kan

som i løpet av et par år skal tilbys over

få. Skal de små få en godbit de ikke selv

hele landet. Seminaret er ment for opp-

har stjålet i et ubevoktet øyeblikk, så la

drettere, både de som har holdt på litt

det bli en skive kalkun ….det passer per-

og de som er i startgropa. Det er plan-

fekt for de små. Ellers er lundehundene

lagt en fortsettelse i del 2 om to år. For

enige med meg angående den perfekte

min del var selvsagt det aller meste vel-

middag julaften: kokt torsk med lever og

kjent stoff, ettersom jeg er genetiker og

potet. Synd jeg ikke får resten av famili-

har rikelig med kompetanse om avl. Det

en med på det, er redd det blir ribbe i år

er likevel alltid noe nytt å lære, og ting

igjen………………

som fremstilles på nye måter. En oppda-

Ingvild Svorkmo Espelien

tering på DNA tester som tilbys i dag var

Rosa i Måstad med fjellrekka bak.
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Foto Magnus Enger

Maahornet’s Lundi i sola på Værøy.

Foto: Roar Torsteinsen
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Skal vi ha avlsrestriksjoner på
Norsk lundehund?
Av Ingvild Svorkmo Espelien
Som kjent har den tyske spiss-

avl generelt. Det er helt i orden for oss

hundklubben avlsrestriksjoner på norsk

at oppdrettere samarbeider med tyske

lundehund. Per i dag er det krav om øye-

oppdrettere som de stoler på. Vårt mål

lysing for hunder som skal brukes i avl i

er ikke å ødelegge for de som er seriøse

Tyskland. Det har pågått en diskusjon

i Tyskland. Det er altså helt i orden å

om innføring av restriksjoner på grunn

selge valper til Tyskland, også fra Norge,

av IL (intestinal lymfangiektasi) også, en

dersom man ønsker å gjøre det og stoler

sykdom som forekommer hos en del

på sin samarbeidspartner der. Og frarå-

lundehunder, og som regnes som et

dingen gjelder norske hunder oppdrettet

problem i rasen. Inntil videre er det ikke

i Norge. Hva oppdrettere i nabolandene

restriksjoner for hunder som har eller

gjør, er opp til dem. Et eventuelt tap av

har hatt IL i Tyskland. Avlsrådet for lun-

gode avlshunder er mest alvorlig for den

dehund i Norge fraråder for tiden eksport

norske stammen, som skal være

til Tyskland. Det har avstedkommet en

"hovedbanken" av lundehundgener.

del forespørsler, ikke minst fra våre gode
samarbeidspartnere, dyktige oppdrettere

Har vi arvelige lidelser som vi bør
kartlegge på norsk lundehund?

i våre naboland. I det som står under

På mange hunderaser er det i dag

har jeg utdypet bakgrunnen for vår fra-

krav om kartlegging av flere arvelige

råding, og forteller litt om hva slike rest-

lidelser. Veldig mange raser har krav om

riksjoner kan føre til for vår rase.

røntgenfotografering for HD

Vår begrunnelse for å fraråde

(hofteleddsdysplasi). Hos lundehund er

norske oppdrettere å eksportere til Tysk-

det ingen slike krav. HD er i seg selv

land er to saker:

ikke en sykdom, men dersom en hund

1. Vi kan risikere at gode avlsdyr

får symptomer (som smerter og halting)

eksporteres i Tyskland og får avlsforbud

er det en sykdom for den enkelte hund

fordi de har en øyesykdom som antas å

som har symptomene. Lundehundene

være arvelig.

har ikke disse symptomene. Derfor er

2. Norske oppdrettere kan risikere
å få erstatningskrav imot seg fordi det

det ingen grunn til å undersøke hofteleddene på våre hunder.

oppdages sykdom som gjør at hund

"Øyesykdom": for at et funn på

kjøpt fra Norge ikke kan brukes i avl i

hundens øyne skal defineres som en

Tyskland.

arvelig lidelse, må kravet til definerte

Fraråding, ikke forbud
Vi fraråder, men forbyr ikke.
Dette er helt i tråd med NKKs linje for

arvelige lidelser i hundens øyne være
oppfylt. Det første punktet i kravet er at
lidelsen påvises regelmessig og relativt
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hyppig, samt at lidelsen er kartlagt til en

Avlsrådet er ikke redd for den

viss grad i rasen. Dette er ikke tilfelle for

kartlegging av øyesykdommer som det

lundehund. Meg bekjent er det ikke fun-

innebærer å øyelyse noen hunder for

net særlig annet enn senil katarakt på vår eventuell avl i Tyskland. Tvert om, det er
rase.

positivt å vite mer om hundene våre. Vi
I Tyskland har de restriksjoner på

bruk av hund i avl for en rekke øyensyk-

gir imidlertid følgende råd dersom en
norsk hannhund skal brukes i avl i Tysk-

dommer. Det ser ut til at kravet er basert land:
på funn fra andre raser, som samojed-

1. Den tyske oppdretteren som

hund (juvenil katarakt) og kanskje særlig

ønsker å bruke hunden, skal koste øyen-

lapphund (PRA). I tillegg har de restrik-

lysingen i sin helhet. I Norge kan det

sjoner på sykdommer som er medfødte,

innebære en betydelig kjøregodtgjørelse,

men der arvelighet ikke er kjent/kartlagt.

da mange norske lundehundeiere har

Slike lidelser kan være arr etter ha-

både 400 og 500 km å kjøre til øyelyser

keorm/spolorm i øyet og infeksjoner i

hver vei.

øyet før fødsel, f.eks.

2. Dersom det påvises øyesyk-

Juvenil katarakt er en sykdom som dommer på en hund, vil avlsrådet ha beikke nødvendigvis plager hunden. På sa-

skjed og gi råd om videre bruk av hunden

mojed har de helt greit syn. Generelt vet

i avl.

man lite om mange av disse øyesykdom-

3. Avlsrådet utarbeider akkurat nå

mene, de er ikke alltid "sykdommer" en-

et brev der vi ønsker å få kopi av alle

gang. Arvegangen for mange øyelidelser

øyelysingsskjema, også fra Tyskland, for

varierer fra rase til rase, fra rent enkelt-

å kartlegge om det i det hele tatt er

gen - reccessivt til rent dominant (til og

grunn til å øyelyse lundehund. Det er

med for samme diagnose), men også

vanskelig å avvise blankt at det er grunn

dominant med delvis penetrans

til det, uten å se på faktisk utbredelse

(gjennomslag) ses, samt muligens poly-

blant øyelyste hunder.

genetisk - multifaktorielt for andre øye-

Alle lundehunder i avl!
I Norge vil vi at terskelen for å

sykdommer.

PRA er en øyelidelse som gir blind- avle på lundehund skal være lavest muhet. For en del raser finnes det i dag påli-

lig. Vi vil ha alle tisper i avl, så sant de er

telige DNA tester fra kvalitetssikrede gen- friske og normalt bygget. Vi vil også ha
teknologiske firma som NKK godkjenner.

flest mulig friske, normale hanner i avl,

PRA er ikke påvist hos lundehund i noe

helst like mange hanner som tisper. Leg-

land så vidt avlsrådet vet. Det samme

ger vi inn krav om utstillingsresultat, HD

gjelder RD, som i alvorligste grad gir total røntging eller øyelysing, vil en stor og
blindhet, og selvsagt total, tidlig katarakt. viktig andel av hundene utelukkes fordi
Total, tidlig katarakt kan være arvelig,

eieren ikke har ressurser til dette. Vi har

men er ofte et resultat av miljøpåvirkning mange lundehundoppdrettere som koser
(infeksjon). RD kan forveksles med til-

seg med å ha et valpekull en gang imel-

stander som oppstår etter virusinfeksjo-

lom, men som ikke ønsker å bruke all sin

ner i valpestadiet, og er derfor vanskelig

tid og alle sine penger på hund, og de er

å diagnostisere.

veldig verdifulle for rasen for de sørger
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for en bredde på avlsdyra som jeg tror

Til slutt:
Denne saken har engasjert dyktige

norsk lundehund faktisk er ganske alene

om i Norge i dag. Det er ikke like viktig at oppdrettere i Finland, Tyskland og Danalle hunder i nabolandene blir med i av-

mark, men fra Norge er det relativt stille.

len, derfor har vi i avlsrådet heller ikke

Er det bruk av ordet "fraråde" som gjør

protestert på de svenske kravene til avl i

forskjellen tro? Det betyr altså ikke forby,

RAS, selv om de er strengere enn de

men å råde ifra, altså må man tenke seg

norske kravene.

om to ganger før man gjør det. Ingen blir
"straffet" for å eksportere til Tyskland.

- PRAKTISK VÆRØY INFORMASJON For praktisk Værøy-informasjon som transporttider og kontaktinfo
til overnattingsplasser, last ned Værøy-brosjyre her:
http://lundehund.no/filer/2008/turistinfo2008.pdf

- KALENDER 2009 Har du husket å bestille klubbkalenderen for 2009 med valpebilder
til kr.150,-? Bestilles hos Gunn Tove Ormset på +47 915 50 998,
gtormset@gmail.com
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- Invitasjon til Værøy-treff og spesialutstilling for
- Norsk Lundehundklubb 2009 Vi har den glede å invitere alle interesserte til Værøy i perioden
6. juli – 10. juli 2009.
Som de fleste allerede har fått med seg måtte vi flytte treffet fra
helga til uka etter de opprinnelige planene på grunn av to bryllup.
Vi håper at dette ikke har skapt for store problemer og at de som
ønsker det har anledning til å komme til Værøy.
Foreløpig program
(de eksakte tidspunkt vil komme i et senere nummer)
Mandag 6. juli

Offisiell åpning av treffet på Idrettshuset
Paradetog til idrettsplassen
Uhøytidelige leker og aktiviteter
Smiing
Lundebua er åpen
Felles fotografering
Ringtrening

Tirsdag 7. juli

Utstilling med påfølgende premieutdeling
Kafé på utstillingsplassen
Loddsalg/ tombola
Lundebua er åpen

Onsdag 8. juli

Måstadtur
Andre turer/ aktiviteter for de som ikke drar til
Måstad
Festmiddag

Torsdag 9. juli

Småturer
Grillkveld på skoleplassen
Lundebua er åpen
Treffet avsluttes

Fredag 10. juli

Evaluering
Avreise
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Alle enheter (enkeltpersoner eller familier) vil få en Velkomstpakke
ved ankomst til Værøy med oppdatert informasjon, deltagerliste,
deltagergave m.m.
Derfor er det viktig at dere sender inn påmeldingsskjemaet som finnes i bladet så tidlig som mulig.
Treffkomiteen vil opprette en campingplass ved skolen. Her får campingvogner, bobiler og telt anvist plass. Vi får benytte dusj og toalett på skolen, det vil bli mulighet for å koble på strøm for lading av
batteri . Det vil koste kr. 50,- pr. natt for campingvogner og bobiler
og kr. 25,- pr. natt for telt.
For å få dekt utgiftene til treffet er vi nødt til å ta en treffavgift på
kr. 200,- pr enhet (enkeltpersoner eller familier).
Vi oppfordrer de som skal reise til Værøy om å kontakte andre overnattingssteder på egen hånd for å reservere rom. Dere kan få informasjon fra Værøy kommune tlf. 76 05 15 00.
Det samme gjelder angående ferge til Værøy fra Bodø eller Moskenes. Dersom dere skal ha bil eller campingvogn/ bobil må det forhåndsbestilles plass. E-postadresse: fergebooking@hurtigruten.com
eller på tlf. 76 11 82 45.
Hvor langt er det til Værøy?
Værøy ligger langt uti havet som en fortsettelse på Lofoten.
Dit kan man komme enten med helikopter eller med ferge.
Det er Widerøe som driver helikopterruta som går mellom Bodø og
Værøy.
Ferge går fra Bodø eller Moskenes.
Fergeturen mellom Bodø og Værøy er landets lengste og tar 4 og en
halv time.
Her er noen eksempler på avstander for å vise hvor langt det er å
kjøre bil til Værøy:
Oslo – Værøy om Lofoten 1534 km
Oslo – Værøy om Bodø 1297 km
Tromsø – Værøy 622 km
Stavanger – Værøy om Lofoten 1884 km
Stavanger – Værøy om Bodø 1647 km.
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Påmeldingsblankett
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Velkommen til

Norsk lundehund klubbs spesialutstilling
på idrettsplassen på Værøy
7. juli 2009
Dommere:
Christen Lang – tisper, spesialpremier, BIR/BIM
Aase Jakobsen – hanner, valper, BIR/BIM valp
Påmelding:
Elektronisk via NLK`s hjemmeside http://www.lundehund.no
Pr.e-post til gtormset@gmail.com / gtormset@online.no.
Pr. brev til Gunn Tove Ormset, Torpbakken, 6690 Aure.
Nødvendige opplysninger: Hundens navn, reg.nr. og fødselsdato og hvilken klasse
hunden skal meldes på i .
Utenlandske hunder som stilles for første gang i Norge må sende med kopi av hundens stamtale pr post eller e-post
Påmelding innen 5. juni 2009
Påmeldingspriser: kr. 320.- pr. voksen hund, kr. 180.- pr. valp.
Rabatt er halv pris fra og med tredje hund (ikke valp).
50% tillegg ved for sen betaling for norske utstillere.
Kontonummer blir oppgitt i senere nummer av Lundehund-Nytt.
Dobbel avgift dersom eier ikke er medlem av noen hundeklubb.
Retur av påmeldingsavgift er 100 % ved dommerendring, 75 % ved original veterinærattest.
Katalognummer blir ikke utsendt, men blir utlevert i sekretariatet før utstillingen.
Her selges også katalog.
Premier som utdeles i ringen:
Rosetter: BIR / BIM, CERT og Championat
Premieglass for CK og HP utdeles også i ringen.
CK-, HP- samt 1. premie-rosetter kan kjøpes i sekretariatet.
Pokaler og premier blir utdelt rett etter at utstillingen er slutt.
Annonsering i utstillingskatalogen – bestillingsfrist 5. juni:
1/1 side i farger
kr. 300,½ side farger kr. 150,Bestilling til Gunn Tove Ormset pr e-post: gtormset@gmail.com
Utstillingskomiteen.
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Tur til Luxemburg
Av Liv Skjervik
Det er seinhøst, de siste bladene

nye eiere.

faller av trærne mens vi sitter lunt og

Etter turen til Trondheim på Lun-

godt i stua og tenker tilbake på året som

dehundspesialen og NKK bestemte vi oss

nå går mot slutten.

for å melde oss på til utstillingen i Lux-

I begynnelsen av året, i januar,

emburg i september. Litt spennende å

fikk Sara 5 valper og i februar ble Geira

prøve i utlandet også! Meningen var å

mor til 2 valper. Det ble en travel perio-

melde på Sara og Viljar. Men Viljar var

de med såpass mange valper på samme

dessverre blitt syk på forsommeren, og

alder, men også mye kos og glede, og

blodprøvene tydet dessverre på IL. Hittil
hadde vi vært spart for denne sykdommen her i huset, men nå var
det Viljar som fikk den. Men kort
fortalt så hjalp hverken medisiner
eller diett, han fikk slippe å plages
lenger. Han ble 10 ½ år gammel,
og er sårt savnet!
Så vi tenkte da at det var litt
dumt å reise helt til Luxemburg og
”bare” stille Sara, det er jo veldig
kjekt å kunne stille i både tispe og

Paluna's Sara Heradatter og Trodli-Skogen's
Trym Runasønn i Luxemburg Foto: Liv Skjervik

hannhundklassen. Trodli-Skogen’s
Trym Runasønn ble med som representant for det andre kjønn.

besøk av valpekjøpere.

Han var ferdig rabiesvaksinert og klar for

Etter hvert fikk alle valpene nye

det store utland, og helt greit for Torild å

hjem rundt omkring i landet. Tre av dem

låne han vekk ei uke.

flyttet utenlands. Danmark, Frankrike og

Veien var lang, men vi hadde fått

Sveits ble nye hjemland for dem. Etter

gode veibeskrivelser av Stein Erik. De

litt fram og tilbake om hvordan levering

kjører til Norge flere ganger i året, og

skulle foregå for de to som skulle ned-

vet hvilke veier som er lurest å kjøre.

over i Europa, ble det avgjort at Stein

Onsdag morgen startet vi grytid-

Erik og Barbel i Luxemburg kunne ta

lig for å nå ferja i Kristiansand kl. 08. Vel

turen oppover og hente dem. Som sagt

i land i Danmark var det strake veien

så gjort, og valpene ble fraktet trygt og

sørover mot Tyskland på flotte motorvei-

godt i deres bil sammen med deres egne

er og en fart som ikke er å tenke på i det

hunder tilbake til Luxemburg der Froste

hele tatt på våre hjemlige ”bygdeveier”.

og Frid ble hentet av sine respektive

Vi kom oss fort og greit sørover, og etter
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en overnatting på et greit motell sør for

i anledning utstillingen.

Hamburg og en god hundetur rundt en

Takket være Stein som loste oss

stor solsikkeåker kjørte vi videre mot

trygt fram til utstillingsplassen, en stor

Luxemburg. Kom over grensa og til Ra-

messehall, nesten som i Stockholm,

meldang der vi ble vist vei av Stein det

slapp vi å stresse i det hele tatt. Start-

siste stykket hjem til huset deres, og der

nummer fikk vi i ringen, og så var det

ble vi mottatt av glade lundehunder og

bare å vente. 6 lundehunder var på-

matmor i huset. Det var også et herlig

meldt. Dommeren var fra Kroatia, og jeg
lurte litt på hva han visste om lundehund? Jeg forsto i grunnen svært lite av
hvordan bedømmelsen foregikk, det var
helt ulikt det jeg er vant med. Men plutselig sto vi der med Trym som beste
hannhund (BOB) og Sara beste tispe, og
hun ble også Luxemburg Champion!
Flotte pokaler og diplomer fikk vi med
oss!
Dette var jo gjævt å komme hjem
til Norge med!
Søndagen vrimlet det av folk og
lundehunder hos Barbel og Stein Erik.
Vår valpekjøper i Frankrike, Valerie Naud
og hennes sønn kjørte mange mil for å

Oppdretter Valerie Naud fra Frankrike
med sønn og familiens lundehunder
Foto : Liv Skjervik

bli med på treffet og møte oss og hundene. Så fikk vi se igjen Froste, Sara’s
valp, som hadde vokst seg stor og vak-

valpekull som Bris og Rufio er foreldre

ker siden april. Riktig pen og kjekk var

til; 4 valper, 14 dager gamle og så vidt

han blitt, og det syntes nok mor Sara

begynt å se seg rundt i valpesenga.

også!

Hundene fant seg fort til rette og

For 5 år siden ble Tyr Herason

ble ”husvarme”. Spesielt Sara som be-

solgt til Luxemburg. Familien Desquiotz-

nyttet enhver sjans til å prøve å stjele

Sennen kom til Kristiansand med ferja

mat fra bordet eller kjøkkenet, og lyktes

og fikk med seg Tyr tilbake til Luxem-

noen ganger også! Hun er skikkelig

burg. Denne familien kom også til treffet

frekk, og tar ikke et nei for et NEI. Så er

så vi fikk hilse på dem og Tyr. Tyr var

hun et skikkelig ”matvrak” også, spiser

veldig mørk og fin i pelsen, og mye lik

ALT, om hun får anledning! Bur er godt å

sine foreldre Viljar og Hera. Så får vi

ha så hun kan sitte i det mens maten er

håpe at disse hundene gjør sitt beste for

på bordet hjemme.

at genene deres spres videre i Europa.

Mange hunder kom og gikk i løpet

Mandag morgen var det tid for avreise

av helga, sammen med sine folk. Noen

tilbake til Norge etter noen begivenhets-

skulle på utstillingen, og andre kom inn-

rike dager i Luxemburg!

om på hundetreffet som er blitt tradisjon
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English corner /2,3,4
Av Maien Munthe Kaas
English Corner
Nr. 2, June 2008
10--11: The new editorial commitPage 10
tee

animals
The Norwegian lundehund was repre-

Elin Strand, Gunn Tove Ormset, Maien

and their owners did a.o. show a film

Munthe-Kaas and Helge Tollefsen have

from Værøy.

taken over as editors after Unni and Eiliv

Page 1919-21: News from Troms and
Trøndelag
There is activity in the lundehund clubs

Hofstad, who have been editors from
2000 to 2008.

sented at the day of the animals in Ås in
Akershus. Four lundehunds was present,

Page 1212-14: Travelling
Merethe Evenseth from Tromsø, who

in the northern part of Norway, both in

recently got her first lundehund, tells

a gathering with show training and bar-

about her long trip to Trondheim and the

becue, and in Trøndelag they arranged

Lundehund Specialty Show, where the

show training four evenings this spring.

paw goblet was won by Beate Løvlid's
male dog Trodli-skogen's Trym Run-

Page 2222-24: News from the breeding
council
The German lundehund club is working

asønn became BIR (best of breed) and

towards stricter demands in the breeding

Eiliv and Unni Hofstad's INT NORD UCH

of Norwegian lundehund, which means

Ålvisheim's Hede Skjoldmøy became BIM

that there will be fewer dogs to use, and

(best of opposite sex). The breeder price

these will have to be used on related

went to Torild Olsen and her Trym

dogs. The Norwegian breeding council

(mentioned above). During the dinner in

does not support this, and advices

the evening, a veterinarian talked about

breeders not to sell dogs to Germany at

the lundehunds' health.

present.

Page 16: Puppy show 2008
Dagrunn Mæhlen encourages everyone

The breeding council also tells us that

to participate on puppy shows, because

text, which will be used as a guide for

Troms and Trøndelag. In Troms they had

dog Edda av Vinterskogen. Torild Olsen's

they are almost done with the racial

this is very good training for both puppy

judges and lundehund enthusiasts. This

and owner.

will be translated to German, English and

Page 17: Lundtolas Bast Milo's first 17th
May

French.

for the little puppy.

We are hoping to be able to translate the
rest of the news from the breeding council and put it on our website, because it
contains a lot of useful and important
information.

Page 18: Lundehund at the day of the

Page 2525-31: Norwegian lundehunds'

Hege Hellesvik and Tor-Edwin Madsø tell
about their new dogs first national holiday. Basically it was cold, wet and tiring
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health condition

way have been reported pregnant, so

This is also planned to be translated and
put on our website, for the same reasons
as above.

the numbers can still improve. The

Page 4343-46: The cildren’s & youth's
pages

pected.

puppy mediator, Liv Skjervik, would like
to know about all puppies that are ex-

and in this edition Maria from Tromsø

Page 1515-17: News from Troms and
Trøndelag
In Troms, the local club is working hard

tells us about her lundehund, and Mariell

to find out exactly how many lundehunds

from Røst about a local lundehund gath-

there are in the area, and to promote

ering on Røst in 2007.

the breed to others. There have been

These pages are new to this magazine,

several pictures of their dogs in newspapers, and some of them participated on

English Corner
Nr. 3, September 2008
Page 10: Presentation of arrangement
committee, Værøy 2009

a match show, where Norwegian lundehund was the only breed that was presented over the speaker system.

The committee is Karen Elise Dahlmo,

The club in Trøndelag has had an ex-

Rita H. Daverdin and Jan H. Opsanger.

tremely hot summer, and has presented

Page 11: Presentation of the dog show
committee, Værøy 2009

their dogs to the art of bathing. They

The committee is Kristin Killi, Ingvild

field and a good meal in Dagrunn

Espelien, Torild Olsen and Gunn Tove

Mæhlen and Arve Vidar Bjørnstad's cot-

Ormset.

tage.

Page 1212-13: News from the breeding
council

Page 1818-21: I'm picking up my first lundehund
Nils-Kristian Ellingsen tells us about his

also had a gathering with a trip in the

As in the last edition, we are hoping to
put all of this on the web pages.

trip to Mo i Rana to pick up his first lun-

The advice from last edition, about send-

dehund, where he ended up picking up

ing dogs to Germany, has made many

two - a puppy (not the one that was

reactions. The breeding council wishes to

intended for him) and a grown-up that

make it clear, that one is still allowed to

had to be relocated because of neglect.

sell puppies to Germany, you should only
proved for breeding. This way we could

Page 2222-23: The animals and our children
Janne Elin Haustreis writes about the

"lose" many breeding animals.

effect her dogs have on her children, not

The breeding council also gives us advice

least her child with ADHD. She notices

on why and how to avoid incest among

that the animals softens the ADHD out-

the dogs.

bursts, and teaches the children to take

Page 14: News from the puppy mediator
This far (31. August 2008), 32 puppies

responsibility not to frighten the dogs

have been born this year. That is fewer

Page 23: The clip archive
The lundehund club has a clip archive

be aware that these might not be ap-

than usual, but several bitches in Nor-

unnecessary.
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over lundehunds in the media. Have you

been involved in the breeding and judg-

seen anything about lundehunds in a

ing of lundehunds for many years. He

paper or magazine? Contribute to make

claims to be very impressed by how

this archive as complete as possible. If

many lundehunds that participated at

you see anything, send it to: Anne Lise

the show, and by the high standards on

Torsteinsen, Brenneveien 67, 1339

all the dogs - both in looks and temper.

Vøyenenga. Phone number: +47

Page 3737-38: Our two new honorary
members
Ingvild Svorkmo Espelien writes about

67133249, email: r-tors@online.no
Page 2424-25: Troya
Tina and Jan Erik from Mosjøen tell us

our new honorary members, Margit Lines

about how it was to get their second

Våtvik and Christen Lang. Margit has

lundehund, and how their "old" lunde-

bred lundehunds since 1983 and has

hund reacted to the new one. In the

over the years had more than 100 pup-

beginning Taro was a bit skeptical to the

pies. She has a.o. been in the breeding

little puppy, but after a while they be-

council and worked a lot to promote Nor-

came the best of friends.

wegian lundehunds in the media. Chris-

Page 2626-29: Værøy
In June 2007, a group of people ar-

ten has bred lundehunds at least since
the 1970's, and has also worked as a

ranged a gathering on Værøy for three

judge for many years. Many call him "the

days. The program included a trip to

world's best lundehund judge". He has

Måstad, lundehund race, a visit to Sør-

also been in the breeding council for

landshagen, a lecture on Værøy's history

many years, and he is still there!

and lots of good food.

Page 3939-40: Gathering in Talgje 2008
17. August was the date of the 10th

Page 3131-33: The Lofot show 2.2.-3. August 2008

annual gathering at Kristoffer Østebø's.

Merethe Evenseth tells us about the dog

This is a gathering for the lundehunds

show in Lofoten in August 2008, the trip

and owners from Rogaland, and as usual

to get there and how much fun they had

the gathering included a trip, barbeque,

with the other lundehund owners.

Kristoffer's "home-made" tomatoes and

Page 3333-34: Summer holiday at the cottage

great weather.

Dagrunn Mæhlen and her lundehund

Page 41: Danish lundehund gathering
9. August there was a Danish lundehund

Arna were alone at their cottage for

gathering with dogs from Denmark, Hol-

three weeks this summer, and because

land, Sweden and Luxembourg. The

they like to walk outside the tracks and

gathering started with lunch, and contin-

paths, they saw many different birds and

ued with cakes, lottery, lundehund race

animals. Earlier this year, they even saw

and barbecue.

a wolf!
Page 3535-36: Norwegian lundehund at the
World show in Stockholm

Page 4242-43: The autumn show in Luxembourg
6. September was the autumn show in

Christen Lang was a judge at the World

Luxembourg, where five lundehunds

show in Stockholm this year, and has

participated, and all of them did great!
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English Corner
Nr. 4, December 2008
Page 7: Agility training – cooperation
between Norsk Lundehundklubb and the

Merethe Evenseth participated on a cy-

Animal Management studies at Øya High
School

Page 29: News from Troms: autumn
2008

14 persons, from the age 11 to 40, par-

There are now 23 lundehunds in Troms,

ticipated at the agility training in Trønde-

and there are still more puppies to come.

lag.

Page 30: News from the breeding council
Ingvild Svorkmo Espelien tells us about

Page 9: The children and youth’s pages
Maren Svorkmo Espelien tells us about

nology course (the study of dogs) with
her dog Frøya, to demonstrate the lundehund breed to the course participants.

the “breeding school”, hosted by NKK for

her participation at the agility training in

breeders.

Trøndelag.
Page 1212-14: Information from the board
There will be published minutes from all

Page 3232-34: Do we need breeding restrictions for Norsk Lundehund?
Ingvild S. Espelien tells us more about

board meetings on our website. The next

Germany’s breeding restrictions, and why

annual meeting will be held 21th March

many of them are not needed with lunde-

2009, in the Stavanger-area.

hunds.

Page15Page15-17: Ask, Ring & Tuva: Our first
puppy litter
Dorthe Thoen Tollefsen kept a diary

Page 3535-38: Invitation to the Værøy
gathering and specialty show 2009
Everyone interested are invited to Værøy

about her dogs’ (Embla & Balder) first

from 6th July-10th July 2009. For registra-

puppy litter.

tion, visit our web pages.

Page 1919-20: Señor Balder: the charmer
from Spain

Page 3939-40: A trip to Luxembourg
Liv Skjervik tells us about her trip to a

Balder is the first registered lundehund in

dog show in Luxembourg.

Spain, and the Spaniards call him Zorro

Page 51
51--53: From the clip archive and a
little history
Roar Torsteinsen tells us about the lunde-

(the fox).
Page 2121-22: Tiny breeding in the kitchen
Dagrunn Mæhlen’s dog has had her first
puppy litter, and two of the grown-up
puppies are now mothers themselves.
Page 24: Greetings from Canada
The Meling family has moved to Canada,

hunds’ history from 1925 until today.
Page 57
57--59: Puppy lists
Page 60: Puppies born since the last edition

and their lundehund Nickie loves it!

Page 62: Breeding statistics from 199019901997

Page 26: News from the show committee: Værøy 2009

Page 65: News from Trøndelag
The winter is coming in the north, it is

Ingvild Svorkmo Espelien, the leader of

dark and snowing.

the show committee, tells us about the
lundehund specialty show, where a.o.
Christen Lang will be judge.
Page 28: Cynology course
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- LUNDEBUA - www.lundehund.no/lundebua Lundebua er Norsk Lundehund Klubb sin nettbutikk for lundehundrelaterte effekter. Ved å handle der støtter du klubbens arbeid til beste for rasen norsk lundehund.
Effektene kan også bestilles av:
•

Toril Tveit Munthe-Kaas, Hagaskaret 2, 4330 ÅLGÅRD.

•

Telefon: 913 32 111

Porto kommer i tillegg til prisene som er oppgitt, og vil variere etter
hvor mye du bestiller.
Sportsbag — pris pr stk: 240,-

Fleecevest—
Fleecevest— pris pr stk: 250,-

Ryggsekk — pris pr stk: 220,Side 45

Fleecejakke — pris pr stk: 400,-

Termokrus — pris pr stk: 90,-

Porselenskrus — pris pr stk: 90,Tøymerke — pris pr stk: 50,-

Platte — pris pr stk: 350,Pins — pris pr stk: 50,Strykemerke — pris pr stk: 10,DVD ”lundehund og lundfangst” — pris pr stk: 250,Side 46

T-shirt, grå m/ motiv, str. SS-XXL
Pris pr stk: 160,T-shirt, hvit m/ emblem, str. SS-XXL
Pris pr stk: 160

Postkort — pris pr stk: 10,-

Caps—
Caps— pris pr stk: 175,-

Klistremerke — pris pr stk: 30,-

Værøy—en frodig øy
Side 47
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Vandring til Måstad, 2005

Foto: Magnus Enger
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Fra klipparkivet og litt historie
Av Roar Torsteinsen
Jeg fikk en utfordring om å skrive

sentral del av tilværelsen for hele famili-

litt i Lundehund nytt, noe jeg sa ja til.

en. Mange oppgaver og mye glede har

Det første problemet var hva jeg skulle

det blitt etter så lang tid i klubben.

skrive om, det er så mange ting en får

Så om klippearkivet. De første

lyst til å fortelle etter så lang tid med

årene fikk vi en god del oppmerksomhet,

arbeide i klubben.

og vi samlet på ting som hadde vært

Min mor var fra Måstad, noe som

skrevet tidligere. I 1976 satte Turid Hel-

gjorde at jeg tidlig fikk tilknytning til

fjord tingene i system slik at det ble

stedet og lundehundene. Det å være i

oversiktlig og spennende. Siden har

Måstad og oppleve det yrende hundelivet

medlemmene sendt inn klipp fra aviser

som var der var veldig spennende. Fami-

og blader.

liens første lundehund Lord fikk vi da jeg

Så kommer oppfordringen til

ville ha min egen hund for å gå på jakt i

medlemmene. Etter årsmøte i Drammen

Lundeura. Da Lord døde og det ble snakk

2006 ble det helt stopp på nye klipp. Er

om å få ny hund var Måstad for en stor

det skrevet så lite de to siste årene?

del fraflyttet. Bare Monrad og Katrine

Etter oppfordringen i forrige nummer av

Mikalsen sammen med sine to lundehun-

Lundehund nytt er det kommet fire inn-

der var igjen som fastboende. Jeg var

slag, så det er å håpe at vi er i gang

heldig og fikk en valp fra dem. Han fikk

igjen. Helst vil vi ha originale klipp, men

navnet Bobb og ble en viktig brikke i det

mangler det så lag kopi og send det i

arbeidet som senere kom i gang for å

posten til: Klipparkivet v/ Anne-Lise Tor-

redde lundehunden.

steinsen, Brenneveien 67, 1339 Vøyen-

Ved en tilfeldighet ble jeg med og

enga.

startet Norsk Lundehund Klubb i 1962.

Materiale som sendes inn kan bli

Det hadde seg slik at jeg var på joggetur

til stor verdi for de som skal fortsette

i Frognerparken i Oslo da jeg traff Elea-

arbeidet med denne fantastiske hunden.

nor Christie sammen med sine lundehun-

Jeg har sett i klippearkivet og funnet

der. Jeg viste at hun hadde fått hundene

frem stoff som jeg håper kan være til

fra Monrad i Måstad. Da praten hadde

glede for leserne.

vart en liten stund fortalte hun at det

Den første som tok til orde for å ta vare
på Lundehunden var Sigurd Skaun. I
bladet Norges Jæger og Fiskeforbunds
tidskrift nr 4. 1925 tar han til orde for å
bevare rasen. En norsk fuglehund-rase
som går i glemmeboka (red.anm: se

skulle være et møte om å ta vare på
lundehunden som rase. Da hun inviterte
meg til å komme, takket jeg ja. Det viste
seg at møtet var samlet for å starte Lundehund klubb. Slik ble jeg medlem i
klubben fra dag en. Siden da har arbeidet for lundehunden vært en ganske

faksimile av denne rett etter undertegnedes artikkel).

Allerede i neste nr. av bladet fikk

han svar fra Kaptein O. Holm som var
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redaktør i Norsk Kennel Klub-tidskrift.

Ekteparet Christie drev et aktivt

Han var ikke særlig positiv til å bevare

avlsarbeidet slik at det i 1944 var

lundehunden som rase. Han skriver blant

registrert 44 lundehunder i NKK

annet: skulle Værøyhunden vise seg å

I 1943 fikk de godkjent den første

være en spesiell rase bør den jo anner-

standarden for lundehund. Det var sam-

kjennes som saadan, men ellers kan

me året hvor lundehunden holdt på å bli

man neppe gjøre en liten gruppe hunder

borte for alltid. Valpesyke kom til Måstad

en større bjørnetjeneste en uten skjelle-

og bare en hund overlevde der. Da var

lig grun at anerkjende den som rase,

det Christie var redningen. Under krigen

d.v.s. isolere den.

var det store vanskeligheter med å få

Det skulle gå ti år før Eleanor

sende hund. Christie greide å sende hun-

Christie under ryddearbeid i sin kjeller

der med en av Vesterålske godsbåter( i

ble oppmerksom på Skauens artikkel, og

skipperlugaren) nordover igjen til Mon-

fattet inntresse for hunden. Sammen

rad i Måstad.

med sin mann tok de kontakt med lens-

Dette skulle bli redningen for ra-

mann på Værøy. Han var behjelpelig

sen. Valpesyken herjet Østlandet i 1944

med å få kontakt med oppdrettere i

og utryddet alle registrerte lundehunder i
dette område.
Neste steg av
tilfeldigheter
som gjør at vi
har lundehund
var at Eleanor
Christie i 1960
tok opp igjen
arbeidet med
lundehunden.
Måstad var
nærmest avfolket og bare et
fåtall hunder
var igjen. Monrad greide å

Bobb leverer fra seg fangst, 1962.

Foto : ukjent

skaffe henne tre

Måstad. I 1938-39 fikk de nedover til

valper, en han og to tisper, Rune, Rind

Hamar fire valper, en han og tre tisper. I

og Eir. Senere kom det en hannvalp til

Kennel Klubbens tidskrift aug. 1939 skri-

fra Monrad i Måstad. Han fikk navnet

ver W.F.K. Christie en opplysende og

Piljo. Eier Carl Frimann Clausen. Denne

begeistret artikkel. Han avslutter med:

hunden var kullbror med Bobb som mine

Bedre og morsommere selskapshund kan

foreldre hadde på Værøy. Piljo og Bobb

jeg ikke tenke meg. Især når man har to

hadde samme mor, men en annen far

sammen.

enn de valpene Eleanor Christie hadde
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fått tidligere.

skolen satte i gang en krysningsavl som

Frimann Clausen fikk også tak i

skulle sikre om det gikk galt med oppga-

en voksen han fra Overhalla. Han het

ven. Da stammen var kommet i god

Buster, og var født på Måstad. Med et så

vekst ble dette arbeide avsluttet. Det ble

lite avlsgrunnlag var det mange som

satt et første mål på 200 individer. Da

hevet sin røst at det var nærmest en

dette målet var nådd fikk vi lov å tro at

umulig oppgave å redde rasen i original

rasen og et unikt stykke norsk kultur var

utgave. Noen trodde det kunne gå, Elea-

reddet.

nor fikk samlet ildsjelene. Veterinærhøy-

Oppdretter: Eleanor Christie
Eier: Zenia og Christen Lang
Foto: Helmer Amdhal
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- En norsk fuglehund-race som gaar i glemmeboken
- Av Sigurd Skaun -

Side 54

Fra Norges Jæger og fiskeforbunds tidskrift. Nr 4—1925.

Eir ble født 31.1.60 på Værøy.
Stammor til alle nålevende Lundehunder.
Oppdretter: Monrad Mikalsen
Eier: Eleanor Christie
Foto: Ukjent
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- Valpeliste, oversikt over hvor de dro Her er slutten på valpelisten for 2007
19.11.2007 ble det født 3 valper hos K. R. Dykesteen
Far
Mor

Kullnr. 084378

Soumalainen's Burre
07863/05
Dette er hans første kull
Paluna`s Minnet Nordgard Heradatter 13454/05 Dette er hennes første kull

16743/08 H Dykebo`s Morten Mjolne H
2240 Magnor
16744/08 H Dykebo`s Maja-Lasse Fågelboda T
Sverige
16745/08 T Dykebo`s Mari-Rosa T
4440 Tonstad
----------------------------------------------------------------------------------------------20.12.2007 ble det født 1 valp hos Åshild K. Ulriksen
Kullnr. 082042
Far
Mor

Åskroghs Varg
Guro Av Vinterskogen

24041/97
14586/03

Han er nå far til 9 valper
Hun er nå mor til 8 valper

08492/08 H Åskroghs Hauk H
3914 Porsgrunn
Det ble født 73 valper i 2007 fordelt på 23 kull = 3,2 valp pr. kull.
----------------------------------------------------------------------------------------------Lundehunder født i 2008
02.01.2008 ble det født 3 valper hos Elin Strand
Far
Mor

Benoni
Hammerveien`s Hera

14098/04
24303/00

Kullnr. 080162
Han er nå far til 6 valper
Hun er nå mor til 6 valper

001188/08 H Lundtola`s Bast Milo
0683 Oslo
001189/08 T Lundtola`s Bolette Frøya
8412 Vestbygd
001190/08 T Lundtola`s Barbro Bella
6009 Ålesund
----------------------------------------------------------------------------------------------07.01.2008 ble det født 3 valper hos Brit Mari Olsen
Kullnr. 080626
Far
Mor

Skreppeng`s Ravn
Obrima`s Urd

02227/04
06206/06

Han er nå far til 4 valper
Dette er hennes 1. kull

03412/08
Obrima`s Winjar
8700 Nesna
3413/08
Obrima`s Wetle
8700 Nesna
03414/08
Obrima`s Wårum
6843 Skei I Jølster
----------------------------------------------------------------------------------------------22.01.2008 ble det født 2 valper hos fam. Storli
Kullnr. 081434
Far
Mor

N Uch Maahornet`s Storm 25099/05
Lyrypa`s Jette
12442/02

Dette er hans første kull.
Hun er nå mor til 7 valper

06110/08
Lyrypa`s Viking Leo
7670 Inderøy
06111/08
Lyrypa`s Viking Kaisa
6868 Gaupne
---------------------------------------------------------------------------------------------25.01.2008 ble det født 1 valp hos Ingvild Espelien/Turid Jensen Kullnr. 0880625
Far
Mor

N Uch Herkules
Leika Av Vinterskogen

07159/99
03055/99
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Han er nå far til 20 valper
Hun er nå mor til 23 valper

03411/08 H Foss Av Vinterskogen
USA
---------------------------------------------------------------------------------------------29.01.2008 ble det født 5 valper hos Liv Skjervik,
Kullnr. 080754
Far
Mor

Int Nord Uch Paluna`s Viljar
N Uch Paluna`s Sara Heradatter

03266/98
23333/03

Han er nå far til 25 valper
Hun er nå mor til 13 valper

03866/05 H Paluna`s Froste Sarason
Frankrike
03867/08 H Paluna`s Fenris Sarason
5580 Ølen
03868/08 T Paluna`s Flora Saradatter
2647 Sør-Fron
03869/08 T Paluna`s Frid Saradatter
Sveits
03870/08 T Paluna`s Fenja Saradatter
Danmark
---------------------------------------------------------------------------------------------09.02.2008 ble det født 2 valper hos Liv Skjervik
Kullnr. 081205
Far
N Uch Fiskebekken`s Balder
Mor
N Uch Navahoos Geira Glittre
valper

22840/99
S55322/2002

Dette er hans 1. kull
Hun er nå mor til 13

05390/08 H Paluna`s Egil Geirason
8315 Laukvik
05391/08 T Paluna`s Enja Una Geiradatter
1405 Langhus
---------------------------------------------------------------------------------------------09.02.2008 ble det født 3 valper hos
Rita H. Daverdin
Kullnr. 080972
Far
Mor

N Uch Mikkel Rev Av Vinterskogen 06960/00
Ålvisheim`s Isrid Kongsmoster
17723/03

Han er nå far til 10 valper
Hun er nå mor til 12 valper

04554/08 H Leinstadhågens Zolo
0171 Oslo
04555/08 H Leinstadhågens Zorro
8264 Engan
04556/08 T Leinstadhågens Zandra
6150 Ørsta
----------------------------------------------------------------------------------------------09.03.2008 ble det født 2 valper hos
Vanja Knibestøl
Kullnr. 082001
Far
Mor

N Uch Fiskebekken`s Balder
Paluna`s Vilde Heradatter

22840/99
03089/02

Nå er han far til 4 valper
Hun er nå mor til 8 valper

08295/08 H Lupachis Trym
0870 Oslo
08296/08 T Lupachis Tida
1407 Vinterbro
---------------------------------------------------------------------------------------------14.06.2008 ble det født 1 valp hos Ingv.Espelien og M. Svorkmo Kullnr. 084775
Far
Mor

Veslefrikk Av Vinterskogen
Ylva-Tyrasdatter

07657/05
17563/06

Dette er hans 1. kull
Dette er hennes 1. Kull

18187/08 T Tina Av Vinterskogen
6015 Ålesund
---------------------------------------------------------------------------------------------16.06.2008 ble det født 3 valper hos fam. Rytter/Øberg
Kullnr. 084513
Far
N L Uch Paluna`s Mime Herason
Mor
N L Uch Ålvisheim`s Keta Garmsdotter
17188/08 T Duva Dyggvir
17189/08 T Driva Snæsdotter
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13453/05
Dette er hans 1. kull
24217/05 Hun er nå mor til 6 valper
8651 Mosjøen
2080 Eidsvoll

17190/08 T Då Draupnir
2100 Skarnes
---------------------------------------------------------------------------------------------Pr. 01.11.08 har det blitt registrert 10 valpekull med til sammen 25 valper i DogWeb.
Det er meldt om flere kull og disset vil det komme informasjon om i første blad i
2009.
Som dere vil se har vi valgt å ta vekk eiernavn ang. valpekjøperne her i Lundehund
Nytt. Derimot står stedsnavnet hvor valpens eier bor og klubbens kontaktpersoner
får en liste over hvilke hunder/valper som befinner seg i deres fylke. Dette er gjort
for å oppfylle NKK`s ønske om å verne om eiernavn/informasjon. Når vi går inn i
DogWeb finner vi alle oppdrettere navngitt og man kan finne adresse info. der.
Hilsen Laila K. Myrvold, Kennel Skreppeng.

Mye rart å finne på veien til Måstad
Foto: Helge Tollefsen
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- VALPER FØDT SIDEN SIST August

1 t, etter Fnugg av Vinterskogen og Midgards Loke hos Unn Kristin
Opheim,Trondheim

September

2 h og 1 t, etter Paluna's Karna Saradatter og Rimfakse
1 h og 2 t, etter Paluna's Runa og Rimfakse
Begge kull hos Torild Olsen, Ålgård.

"

2 h og 1 t etter Lhaxy's Molly DeLuxe og

"

3 h og 2 t, etter Skreppeng's Urda og

"

2 h og 2 t, etter Paluna's Raija og

"

1 h og 2 t, etter Ålvisheim's Live Hedesdatter og

Lundetuvan's Odin Trollnype hos Arve Monkan, Trondheim.
Ålvisheim's Hårek hos Asle Olsrud, Mosjøen.
Soumalainen's Burre hos Olav Runde/Kari Jacobsen, Stavanger.
Paluna's Mime Herason
Oktober

3 h etter Ålvisheim's Hede Skjoldmøy og Soumalainen's Munin
Begge kull hos Unni og Eiliv Hofstad, Rørvik

"

2 h og 2 t, etter Alva Skaldsdottir og
Haakon Den Gode hos Ann Elin og Steinar Brunes, Karlstad i Troms

"

2 t, etter Obrima's Vilja og
Kerskitunet's Bjarg hos Siw Gjerdingen, Jaren.

"

2 h og 1 t, etter Maahornet's Fenja og
Felix Geirason hos Cecilie Skalleberg, Tjodalyng.

November

1 h, etter Paluna's Vilde Heradatter og
Paluna's Yme hos Vanja Knibestøl, Kvinesdal.
Hilsen Liv

Maahornets’s Embla
Foto: Helge Tollefsen
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- NYTT FRA VALPEFORMIDLER Det ble en bra høst med valpe-

FINN.no så forhåpentligvis vil det etter

fødsler etter hvert. Ja faktisk ble det født

hvert melde seg kjøpere til alle hannene

like mange valper i september og okto-

også!

ber som det var født i de foregående

Så vil jeg minne om at oppdrette-

månedene! Og hittil i november er det

re sender inn skjemaet med opplysning-

født 1 valp, så antall valper før vi går inn

er om kullet til Gerd Haugen, også om

i årets siste måned er nå 67 valper. Og

de parringene som ikke ga resultater!

som vanlig er det en liten overvekt av

Skjema finnes på lundehund.no

hannvalper.

Og til slutt: Flott at det er flere

Tispene er ofte ”bestilt” lenge før
de er født, så det er ikke så mange som

nye oppdrettere som har bidratt til avlen
i år!

blir annonsert for salg. Hannene går det

Dette er bra. Og vi trenger enda

som oftest greit å få salg på, men siden

flere som kan hjelpe til med å få fram

det er født såpass mange samtidig nå i

denne flotte rasen!

høst, kan det hende at noen oppdrettere
får beholde dem litt ekstra lenge.
Vi har gående en annonse på

GOD JUL til nye og gamle oppdrettere og lundehundeiere!
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- AVLSSTATISTIKK OVER NORSK LUNDEHUND Her er noen tall som viser avl av Norsk Lundehund fra 1990 og frem til 2007
År

Antall kull

Antall valper

Snitt valper pr. kull

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

18
12
22
26
16
25
18
14
28
25

49
22
48
74
37
70
59
44
74
65

2,7
2,7
2,1
2,8
2,3
2,8
3,2
3,1
2,6
2,6

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

28
30
24
36
21
30
23
23

70
95
78
101
56
84
62
73

2,5
3,1
3,2
2,8
2,7
2,8
2,7
3,2

Antall valper født pr. 5 år og 5% av dette, som igjen
utgjør antall valper en hannhund kan ha i sin "livstid".
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

til
til
til
til
til
til
til
til
til
til
til
til
til
til

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

231
262
288
284
284
312
312
348
382
409
400
414
381
376

valper
valper
valper
valper
valper
valper
valper
valper
valper
valper
valper
valper
valper
valper

Laila K. Myrvold – Kennel Skreppeng

Side 62

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

12 valper
13,1 valper
14,4 valper
14,2 valper
14,2 valper
15,6 valper
15,6 valper
17,4 valper
19,1 valper
20,4 valper
20,0 valper
20,7 valper
19,0 valper
18,8 valper

LUNDTOLA
ønsker alle sine valper
og alle lundehundvenner
GOD JUL & GODT NYTTÅR!!
http://lundtola.enger.priv.no/
lundtola@enger.priv.no

Elin & Magnus
Rosa, Benoni & Lina
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- NYTT FRA TRØNDELAG Hei alle sammen!
Nå er høstmørket over oss og

med mange øvelser som jeg vil tro de
fleste lundehunder (og eiere…) vil kunne

man må ruste seg med både refleksvest

ha stor glede av å holde på med. Kan-

og lommelykt for å gå på kveldstur med

skje får vi til flere slike kurs i fremtiden?

de søte små. Refleksvest for å bli sett og

Når dette leses vil avdelingens

lykt for å se det som helst ikke skal ligge

årlige juletreff være avviklet og vi vil

igjen langs veiene etter våre kjære ven-

være på god tur inn i adventstiden. Når

ner. I skrivende stund laver imidlertid

jeg tenker tilbake på året 2008, er det

den første snøen ned utenfor. Forhå-

først og fremst inntrykket av å ha truffet

pentligvis legger den seg i løpet av nat-

mange hyggelige hundeeiere jeg ikke

ten som et hvitt teppe der ute. Da siger

kjente før som trer fram. Solskinnsdager

roen inn i mitt sinn og jeg begynner å

på Spesialen på Øysanden og hos

tenke på de hyggelige sidene av julefor-

Dagrunn og Arve Idar på Fjellkjøsen

beredelsene…

sammen med glade to- og firbente er

I Avdeling Trøndelag har vi denne

gode minner å se tilbake på. Dette er en

høsten tilbudt agilitykurs tilrettelagt for

utvikling jeg håper vi i fellesskap vil vi-

lundehund. Mer om dette kan dere lese

dereføre i 2009. På vegne av styret for

andre steder i bladet. Undertegnede

Avdeling Trøndelag ønsker jeg dere alle

hadde dessverre ikke anledning til å

sammen en god jul, en rolig nyttårsfei-

være med denne gangen, men har fått

ring og et godt nytt år!

mange entusiastiske tilbakemeldinger fra

Hanna Gautun

deltagerne. Dette er en populær sport

Emma

Foto: Marianne Bråten Vasseljen
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- NLK AVDELINGER Avdeling Trøndelag
Styreleder: Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 7, 7024 Trondheim.
Tlf 7255 5785, mobil 911 09 116, e-post: hanna.gautun@nt.ntnu.no
Nestleder: Siri Monkan, Ola Frosts veg 2 A, 7031 Trondheim.
Mobil 915 85 003, e-post: smonkan@hotmail.com
Styremedlem: Solvor Melum, Bratsbergvn. 453, 7039 Trondheim. Tlf 7383 7028,
e-post: solvor.melum@c2i.net
Sekretær: Eiliv Hofstad, Austasfjord, 7900 Rørvik. Tlf 7439 3861 mobil 930 21 653,
e-post: eiliv.hofstad@ntebb.no
Kasserer: Siv Kristin Falch Hjelme, Okstadøy 83, 7029 Trondheim.
Tlf 7250 5014, mobil 988 01 987.
Avdeling Nordland
Styreleder: Brit Mari Olsen Solvang, Langfjellv. 347, 8615 Skonseng.
Tlf 7514 8210, e-post: obrima_s@hotmail.com
Nestleder: Snorre Warholm, Sømna,
Tlf 7502 8562, e-post: snorre.warholm@monet.no
Styremedlem: Aud Røstgård, Værøy. Tlf 7609 5185, e-post: audcamilla@gmail.com
Kasserer: Iren Fjellgaard, Lovund. Tlf 9138 1289, e-post: iren@utnett.com
Avdeling Rogaland
Styreleder: Olav Runde. Tlf 5153 1043, mobil 478 43 599,
e-post: oljorund@online.no
Nestleder: Torild Olsen. Tlf 5161 9321, mobil 954 95 226,
e-post: torild.olsen@gjesdal.kommune.no
Styremedlem: Liv Skjervik. Tlf 5167 2216, mobil 958 86 117,
e-post: livskjervik@hotmail.com
Varamedlem: Toril T. Munthe-Kaas. Tlf 5161 7420, mobil 913 32 111,
e-post: toril.munthe-kaas@sandnes.kommune.no
Valgkomite: Thore Strand. Tlf 5165 4959, mobil 993 92 776.
Eva Gandrudbakken. Tlf 5132 5290, mobil 976 88 442.
Kjell Haugland. Tlf 5168 8432.
Revisor : Kari Tangerud.
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- REGIONALE KONTAKTER Finnmark Line Suomalainen. Ulvestad gård, 9925 Svanvik.
Tlf. 402 00 442. E-post: linesurf@online.no
Troms Merete Evenseth. Toras veg 41, 9022 Krokelvdal.
Tlf. 916 44 269. E-post: mereteevenseth@yahoo.no
NordNord-Trøndelag Unni Hofstad. Austafjord, 7900 Rørvik. E-post: eiliv@hofstad.cc
Sør--Trøndelag Solvor Melum. Bratsbergveien 453, 7039 Trondheim.
Sør
Tlf. 73 83 70 28. E-post: solvor.melum@c2i.net
Møre og Romsdal Astrid Olsen. Samfjord, 6270 Brattvåg.
Tlf. 70 21 54 42. E-post: frigg@online.no
Sogn og Fjordane / Hordaland Bjarne Hjelmeseter. 5474 Løfallstrand.
Tlf. 53 48 03 19/986 22 510 E-post: bjarne.hjelmeseter@knett.no
ØstØst- og VestVest-Agder Tor Omholt. Omholt, 4824 Bjorbekk.
Tlf. 37 09 32 68. E-post: mulleliten@c2i.net
Hedmark / Oppland Gro W. Viken. Sandrud, 2647 Sør-Fron.
Tlf. 905 85 277. E-post: groviken@online.no
Østfold Anita Aunli. Eikavn. 11, 1597 Moss.
Tlf. 69 20 62 96. E-post: aniaunli@online.no
Buskerud / Vestfold / Telemark Gerd Haugen. Storsand, 3475 Sætre.
Tlf. 32791570. E-post: ger-ha@online.no
Akershus / Oslo Karianne Lid. Konglevegen 29, 2150 Årnes.
Tlf. 930 02 541/411 77 481. E-post: kalid@broadpark.no
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- KOMITEER OG TILLITSVALGTE Revisor Frida Tove Meland. 7510 Skatval. Tlf. 74 80 32 86

.

Vararevisor Asle Olsrud. Movn. 13, 8661 Mosjøen. Tlf. 75 17 27 24/ 91 62 84 84
Valgkomite
Sigrunn Rytter. Wergelandshaugen, 2080 Eidsvoll. tlf. 63 96 59 08/97 47 66 08.
E-post: ervulablaa@hotmail.com
Karen Elise Dahlmo. Drevja, 8661 Mosjøen. Tlf. 75 18 76 64
E-post: ke-lise@dahlmo.no
Helge Tollefsen. Berglivn. 16 B, 3023 Drammen. Tlf. 91 14 06 42.
E-post: helge@tollefsen.info
Varamedlem Olav Runde. Peder Klowsgt. 1, 4010 Stavanger. Tlf. 51 53 10 43
VærøyVærøy-treffet
Leder: Karen Elise Dahlmo, Drevja, 8664 Mosjøen.
Tlf: 90051420 E-post: ked@dahlmo.no/ke-lise@dahlmo.no
Medlem: Rita H. Daverdin, Hyllanveien 2, 7517 Hell.
Tlf.74821323 / 92236662 E-post: ritadaverdin@yahoo.no
Fra styret: Jan H. Opsanger , Omvikedahlsveien 51, 5464 Dimmelsvik,
Tlf. 53481729 / 99574139 E-post: j-helops@online.no
Utstillingskomiteen
Leder: Ingvild S. Espelien, Tangen Bratsberg, 7039 Trondheim.
Tlf. 90114352 E-post: ingvild.espelien@vinterskogen.no
Medlem: Torild Olsen, Postboks 95 , 4339 Ålgård.
Tlf. 51619321 / 95495226 E-post: torildo3@online.no
Medlem: Gunn Tove Ormset, Torpbakken, 6690 Aure, Norge
Tlf. +47 915 50 998 / +46 70 223 6499
E-post: gtormset@online.no / gtormset@gmail.com.
Fra styret: Kristin Killi, Skrabben 1b, 0682 Oslo.
Tlf. 40223776 E-post: kristin.killi@gmail.com
Avlsrådet
Leder: Christen Lang , Sandviksveien 173, 5035 Bergen.
Tlf. 55951701 E-post: chr-lan@online.no
Ingvild Espelien, Tangen Bratsberg , 7039 Trondheim.
Tlf. 90114352 E-post: ingvild.espelien@vinterskogen.no
Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes.
Tlf. 51672216 E-post: livskjervik@hotmail.com
Hanna Gautun, Nordahl Griegsvei 7, 7024 Trondheim
Tlf. 91109116 E-post: hanna.gautun@nt.ntnu.no
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Valpeformidler: Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes Tlf 51672216, mobil
95886117, E-post: livskjervik@hotmail.com
Klipparkiv, lundehund i media: Anne Lise Torsteinsen, Brenneveien 67,
1339 Vøyenenga. Tlf 67133249, E-post: r-tors@online.no.
UtstillingsUtstillings-resultater Siw Gjerdingen. Emsevn. 168, 2770 Jaren. Tlf. 988 23 899
Klubbeffekter / materialforvalter: Toril Munthe-Kaas, Hagaskaret 2, 4330 Ålgård.
Utsendinger til NKKs representatskapsmøte: Jan Opsanger og Anita Aunli
Vararepresentanter: Kristin Killi og Christer Gimse
Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse: Gro W. Viken, Sandrud,
2647 Sør-Fron
Spørreskjema vedr. kull og parringer: Gerd Haugen, Storsand, 3475 Sætre
Medlemskartoteket: Anita Aunli, Eikaveien 11, 1597 Moss
Klubbens hjemmeside: www.lundehund.no
Ansvarlig for klubbens hjemmeside: Magnus Enger, tlf. 951 58 548, E-post
vevsjef@lundehund.no
Antall medlemmer i Norsk Lundehundklubb : 361 (pr. 17/11-08)
”Lundehund-Nytt er et organ for hele klubben og skal tjene interessen til rasen Norsk
Lundehund og alle klubbens medlemmer. I bladet skal det ikke trykkes artikler eller
innlegg som inneholder påstander der enkeltpersoner omtales på injurierende måte.
Inleggene skal holdes i en tone som harmoniserer med god folkeskikk. ”
Hilsen Styret
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Ålvisheim`s Jorm Jette

Foto: Eiliv Hofstad

Jeppe, Ingvill og Emma
Foto: Ida Mobeck

Trodli-skogen's Tyra
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Foto: Eva Synnøve Munthe-Kaas

Returadresse: LHN v/Elin Strand
Svarthammarvn. 63, 8015 Bodø

Lundefugl med tobisfangst

Foto: Arild Espelien

Yttertussen — På veien til Måstad
Foto Helge Tollefsen

Pust i bakken - Værøy utstillingen 2005
Foto: Magnus Enger

Utsikt over Måstad

Foto: Hans-W. Hamann
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