
Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 17.januar 2011 på 

skype kl. 19-21 

 

Til stede: Merete Evenseth, Olav Runde, Jan H Opsanger, Kristin Killi, 

Merete Espelien og Sigrun Rytter 

Forfall: 

Gjennomgang av referatet fra 6.desember 2010 

Sak 68/2010-2011 Innkommet post 

E-post fra dommer Geir Nordal Pedersen i Nederland den 14.12.2010: 

Hallo alle sammen! 
  
Jeg har nettopp mottatt det nye Rasekompendiet, og jeg må bare si at det er 
ualminnelig flott på alle vis. Utrolig fin layout og med meget gode og illustrative bilder. 
Gode og klargjørende kommentarer. Kompendiet vil være en "gullgruve" for 
dommere, og ellers også for alle som vil skaffe seg kunnskap om denne unike norske 
hunderasen. Det er bare á ta hatten av for alle bidragsytere, og også for 
de ansvarlige i klubben som satte prosessen i gang, og som har sørget for et 
utmerket sluttprodukt!!! 
  
Kompendiet ble virkelig "et frisk pust av Norge" inn i vår nederlandske hverdag...... 
Takk skal dere ha! 
 
Vil også benytte anledningen til á ønske dere alle En Riktig God Jul og Et Godt 
Nytt  
  
Lundehund År 2011 . Takk for samarbeidet i 2010. 
  
Vennlig hilsen 
  
Geir Nordahl Pedersen 
         GNP   
 
 
Julekort mottatt 17.12.2010 fra dommer Birthe Larsen Rosevall fra Sverige, der 
hun takker så mye for det fine Rasekompendiet. Hun skriver at det er sannelig en 
veldig spesiell rase og ønsker lykke til i fremtiden for Norsk Lundehund. 
 
 
E-post mottatt 20.12.2010 fra Roseline Tanneur fra Frankrike 
 
I wanted to say to you that this notebook is a beautiful realization. Congratulations to 
all the persons who worked on the standard, comments, pagination, etc... 



I am happy that Barbel is going to translate into French standard and comments. 
  
Best regards. 
  

Roseline TANNEUR 

 

Sak 69/2010-2011Søknad om portoutgifter 

Vi har sendt søknad til NKK den 7.desember om dekning av portoutgifter på kr 2506,-

i forbindelse med plikt utsendingen av Rasekompendiet.  

Søknaden for kostnadene er innvilget og vil bli utbetalt så fort som mulig.  
Vi gjør oppmerksom på at i 2011 er det ikke avsatt midler til tilsvarende søknader.  
 
Med vennlig hilsen 
TOMMY ENGH 
Leder regnskaps- og registreringsavdelingen 
 

Sak 70/2010-2011 Kåring av Årets Valp. 

Det er enighet om at vi fortsatt ønsker å kåre årets valp innen klubben.  Vi har mottatt 

signaler om at kunngjøringen av denne tittelen for 2009 kan ha vært for dårlig.  Dette 

må vi bare beklage og gjøre det bedre i fortsettelsen.  Det er fortsatt slik at eieren 

selv melder på valpen sin til denne konkurransen.  Etter hvert har vi også tanker om 

at andre prestasjoner enn eksteriør-utstilling skal gis oppmerksomhet, men hvordan 

dette skal gjøres er enda ikke avgjort. 

Sak 71/2010 Brev til NKK ang bekymring for lundehund oppdrett 

Det uttrykkes bekymring for det lave antallet fødte lundehund-valper de siste årene 

både blant erfarne oppdrettere og tillitsvalgte innen klubben. 

De nye avlsreglene fra NKK har gjort at Margit Lines Våtvik som meget erfaren 

oppdretter har funnet det nødvendig å påpeke hvordan disse ved streng håndheving 

kan gjøre det enda vanskeligere å få fram flere valper av vår rase. 

NLKs styre har funnet det nødvendig å be om et møte med NKKs adm. direktør 

Espen Engh i begynnelsen av februar.  Der stiller Christen Lang og Ingvild Espelien 

fra avlsrådet og Sigrun Rytter fra styret for å legge fram klubbens bekymring 

vedrørende de nye avlsreglene. Brevet fra Margit Lines Våtvik er sendt i forkant av 

møte. 

Sak 72/2010 Ny informasjon om Lundehund boka. 

Det arbeides fortsatt nokså intenst med Lundehund boka og målet er at boka skal 

komme ut i forbindelse med klubbens jubileum.  Forskjellige forhold gjør at det er 

skiftet over til Tun forlag.  Dette har medført en prisøkning på omtrent 50.000 kr, noe 



som oppfattes som akseptabelt med tanke på at en får betydelig hjelp fra forlaget 

med den praktiske framdriften i prosjektet, det gir rimelige tidsfrister og det gis flere 

muligheter for salg av boka. 

Sak 73/2010 Dyrlege Smith legatetet, framdriftsplanen. 

Hanna Gautun har vært i kontakt med advokaten som representerer legatet og fått 

klarsignal på at det er greit å fortsette å fakturere på 2011 når det gjelder prosjektet vi 

mottar støtte til. 

Sak 74/2010 Informasjon angående museum på Værøy 

E-post fra Stein Greter ang. Museums plan. 

Angående lundehund har museum jeg kun fått svar fra Værøy kommune. Jeg har 
imidlertid hatt flere mailer og telefoner med kulturkonsulenten der, Erling Skarv 
Johansen. Kommunen planlegger å kjøpe Værøy gamle fyr, men inntil det er i boks, 
kan det imidlertid ta sin tid. De er meget interessert i å få opprettet et permanent 
museum, hvor lundehunden vil spille en stor rolle. 

Det første trinnet er at de i alle fall i et hus som eies av kommunen vil stille et rom til 
NLKs disposisjon, slik at det kan bli en utstilling i anledning av NLKs 5o-års jubileum. 

Planen til kommunen er å lage en permanent utstilling over utviklingen av Værøy, 
med en egen avdeling om fuglefangst, altså fangst av ørn med hendene og fangst 
med lundehund.  

Da alle sitter og holder på pengesekken, tror jeg ikke vi kan oppnå noe mere 
foreløpig. Derfor tror jeg det er viktig at vi allerede nå følger opp kulturkonsulenten 
der. Etter det jeg forsto i telefonsamtalene med ham ville han ha et ”(inter)aktivt” 
museum. Hva som kan bli litt problematisk er at man trenger både en utstoppet 
lundehund og skjelettet til både en vanlig hund og en lundehund, slik at folk kan se 
forskjellen. 

Jeg vil gjerne hjelpe til videre, men er upraktisk at jeg organiserer alt fra Luxemburg. 
Jeg foreslår at Lisbeth Endresen (hun har etter det jeg har forstått et hus på Værøy, 
hvor ting sikkert kan lagres) og Elin Strand tar opp kontakten med kulturkonsulenten 
slik at NLKs ønsker kan bli ivaretatt på best mulig måte. 

Mange hilsener Stein 

Nestleder Jan Helge tar kontakt med kultursjefen på Værøy, for å høre hvor langt 
kommunen er kommet i planleggingen. Vi viser vår interesse, og kommer tilbake til 
mer opplysninger når styret vet noe mer. Vi avventer med å spørre de to personene 
som Stein Greter foreslå, til vi vet mer konkret, men takker Stein for engasjementet. 

 

 



Sak 75/2010 Økonomien vår 

Regnskapet for klubben så langt i år ble gjennomgått og styret er fortsatt fornøyd og 

mener vi har trygg økonomi. 

 

Sak 76/2010 Årskonkurranse; Mestvinnende hund innen hver rase 

på utstillinger i NKK. 

Dersom vi vil reservere oss, må tilbakemelding gis før 20.02.11 

Etter som Lundehunden er med i konkurransen om beste norske hund, så har jo vi 

denne tittelen utregnet allerede.  Vi ser heller ingen grunn til å reservere oss for slik 

konkurranse. 

Sak 77/2010 Rasestandaren på engelsk 

Christen Lang har nettopp fått en henvendelse fra NKKS standardkomitee v/ Anne 
Indergaard som kunne fortelle at FCI nå trykker opp ny standard for rasen på 
engelsk. Navnet blir: Norwegian Lundehund. (Alternativet var Norwegian Puffin Dog, 
noe Christen sa vi ikke ønsket da Lundehund er det navnet rasen er mest kjent under 
også i utlandet) 

 
Styret slutter seg til denne avgjørelsen og mener det er riktig å fortsette å bruke det 
vanlige norske navnet også i engelsk versjon av standarden. 

 
Sak 78/2010 Søknaden om Stor Certet til Spesialen 2012 
 
Søknaden må søkes på klubbsiden innen 01.02.11.  
Utstillingen er 28.juli 2012 på Værøy i Nordland. 
Forslag påmeldingsdato på Web og manuell: 1.juli 
Siste frist med forhøyet påmeldingsavgift, Web: 8.juli 

 
Sak 79/2010 Årsmøteforberedelser/frister etc. 
 
Varsel om årsmøte i forbindelse med rasespesialen august 2011 må gis i første nr av 
Lundehund-nytt.   
Valgkomitéen må settes i arbeid, regnskapet for siste år må gjøres i stand og 
budsjettforslag for 2012 og 2013 samt handlingsplan gjøres ferdig.  Styret tar sikte på 
å gjøre dette på et fysisk møte i månedsskifte april / mai. 
Årsmøteinnkalling med årsberetning, regnskap og forhåndsstemme seddel skal følge 
Lundehund-nytt nr 2 i år. 
  

Sigrun Rytter 

sekretær 


