
Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på 

skype kl. 19-21 

 

Til stede: Jan, Olav, Kristin, Merete og Sigrun. Hun deltok den siste 

timen.  

Forfall: Maren 

Gjennomgang av referatet fra17.01. 2010 

Under sak 74/2010 ang informasjon om et “museum” på Værøy, kunne Jan fortelle at 

han hadde vært i kontakt med kultursjefen på Værøy. “Fyret”, som det var snakk om 

for kommunen å kjøpe, er ikke i orden enda. Men kommunen ville gjerne få til ei 

utstilling etc., så de skulle holde oss oppdatert. Uansett så vil styret vente til 

Bokredaksjonen er ferdig med sitt arbeid til boken. Vi regner nemlig med at i denne 

forbindelsen blir det produsert stoff som kan brukes til utstillinger. 

Til INFO: 

Sak 71/2010 Brev til NKK ang bekymringsmelding fra klubben. 

Epost sendt til direktør Espen Eng i NKK den 18.januar 2011 med henstilling om et 
møte ang avl på Norsk Lundehund.  

Styret har, etter purring til NKK, fått vite via Christen Lang at møtet blir en gang i 
mars. På dette møtet skal avl og oppdrett på lundehund være hovedtema og fra 
klubben stiller fra avlsrådet, Christen Lang og Ingvild Espelien. Fra styret stiller 
Sigrun Rytter. 

 
Sak 80/2010 Innkommet post. 
 
Koselig epost fra John Arild Jåsund med 4 gamle stamtavler. 

 
Godt nytt år til alle dere i Norsk Lundehund klubb! 
Jeg rotet i noen gamle papirer her om dagen og kom over vedlagte gamle 
stamtavler som jeg tenkte dere kanskje hadde interesse av. Som dere ser går 
den ene helt tilbake til "ukjent på Værøy"! Jeg var den lykkelige eier av 
Ira av Enerhaugen som jeg kjøpte av Christen Lang i Bergen i 1972 (Jfr. den 
maskinskrevne stamtavlen). Jeg var den gang 15 år. Jeg hadde 1 kull valper 
på Ira, 3 valper hvorav en døde ved fødsel. De to gjenlevende var hannvalper 
(tispen døde). Jfr. også vedlagte avisartikkel som jeg den gang var noe 
frustrert over at inneholdt enkelte referatfeil, men all pr. bedre enn 
ingen. I dag er det vel heller lengden på håret som overrasker. Den ene av 
valpene solgte jeg til min engelske lektor på gymnaset, lektor Jørstad, som 
etter hva jeg forsto gav den i gave til sin datter. Den fikk navnet Pollux 
etter stjernebildet Pollux. Den ble imidlertid påkjørt i forholdsvis ung 



alder og døde. Den andre ble Nuch og den første Lundehund som vant gruppen 
for spisshunder i Norge, på NKK utstilling i Hillevåg i Stavanger. Jeg husker 
ikke i dag sikkert navnet på denne valpen, men tror det muligens var 
Festus(?). Den ble dessverre aldri brukt i avl og døde forholdsvis ung, 
tror den var ca. 7 år eller litt mer da den fikk leversykdommens som enkelte 
Lundehunder var plaget med på denne tid. Min Ira døde dessverre også i 1976 
mens jeg var i militæret. Den ble tatt vare på av mine foreldre mens jeg var 
i militæret, og ble også påkjørt av en bil. Jeg har senere for det meste 
drevet med drivende jakthunder, og har i dag en herlig liten strihåret 
Dachs, men tenker med glede tilbake på Lundehunden Ira som var en usedvanlig 
herlig hund og personlighet! Så derfor denne lille nyttårshilsen som en 
kuriositet, og jeg håper stamtavlene kan være av interesse for dere. 

 
Med vennlig hilsen 
John Arild Jåsund 
Stavanger   

Stamtavlene er videresendt til redaksjonen for Lundehund boka, avlsrådet, Gro W. 
Viken og Anneli Rosenberg og hennes Pawpeds. 

 

E-post fra Stein Greter: 

Hei, Jeg leste i Hundesport at kompendiet var delt ut gratis til norske lundehund 
dommere. 

Da Baerbel er godt på vei med den tyske og franske oversettelsen vil vi vite hvordan 
de skal fordeles til de lundhunddommerne som har disse språkene som morsmål, 
skal de også deles ut eller skal de selges? I tilfelle utdeling, hvem skal stå for 
forsendelse, i tilfelle salg, hvem skal stå for salget?  

Da oversettelsene blir gjort slik at de passer inn i rubrikkene med norsk tekst, vil vi 
vite om disse utgavene blir spesielt trykket eller om det kommer som vedlegg til den 
norske utgaven?  

Hilsen Stein  

Svar fra Hanna Gautun i Avlsrådet: 

Det vil bli trykket egne utgaver av kompendiet på hhv engelsk, tysk og fransk. 
Dommer (og andre interesserte for den saks skyld) utenfor Norden vil kunne kjøpe 
kompendiet fra Norsk Lundehund Klubb. Jeg ser for meg at de bestiller disse fra 
klubben på samme måte som man gjør i dag med de norske kompendiene. Det er 
ikke rom i budsjettet til å dele ut kompendiet gratis til dommere i hele Europa. 

Etter en del mail veksling med Stein Erik Greter, som mener at inntil en dommer har 
kompendiet i handa, vil kompendiet komme på 20 € +/- med porto og da er han redd 
for at de fleste vil benytte de gamle kommentarene til Christen.  



Han har vært i kontakt med et par tyske lundehund dommere, som han kjenner 
meget godt, for å høre deres mening. De mente at selv om en til den prisen kan 
kjøpe en hel bok, vil et par helt sikkert kjøpe kompendiet, men de fleste vil nok 
fortsatt bruke FCI-standarden + de gamle kommentarene, andre vil sikkert få tak i 
kopier eller notere seg de viktigste forandringene. Noen vil også helt sikkert si, 
hvorfor må vi betale 20 € for kompendiet, når norske dommere får det gratis.  

Styret og avlsrådet ser at Stein Erik har et vesentlig poeng. Vi vil veldig gjerne at 
disse dommerne skal dømme etter kompendiet – også i de land hvor vi i Norsk 
Lundehund klubb ikke har noen innflytelse i praksis. Men det er også et økonomisk 
spørsmål da vi ikke har oversikt over alle lundehund dommerne i verden. 

Avlsrådet planlegger et internasjonalt dommer og oppdretter seminar til neste år 
2011/2012 Da passer det å presentere rasekompendiet på de språk vi har og 
eventuelt dele dem ut de vi har. Vi har fått støtte fra NKK til å trykke opp noen 
eksemplar på engelsk, tysk og fransk. Når dette opplaget er oppbrukt kan det være 
en ide å spre PDF filen til Rasekompendiet, for at de som vil kan laste den ned gratis 
på det språket som måtte passe.  

Epost fra Peter L Svenstrup i Danmark. 

Til Norsk Lundehunde Klubb 

Jeg har med posten for noget tid siden modtaget klubbens fine og flotte 
rasekompendium. Jeg er bange for, at jeg ikke har givet nogen tilbagemelding herpå. 
Jeg beklager meget denne forglemmelse og håber det er ok på denne måde, selvom 
det er lidt sent, at sige 1000 tak for det tilsendte. Et materiale som jeg værdsætter og 
som med flotte fotos og beskrivelser giver rigtig meget indblik og viden om Den 
Norske Lundehund. Rigtig mange tak. 

Med venlig hilsen – Peter L. Jensen, Svenstrup, Danmark (Dommer for FCI gruppe 
5.) 

Brev mottatt 14.februar fra tyske Birgitte Rittweger. 

Brevet er skrevet på engelsk og hun presenterer seg som president i den offisielle 
registrerte klubb for lundehund i Tyskland, “Lundehund e.V. De har medlemmer fra 
Tyskland, Frankrike, Luxemburg; Sveits og Østerrike, og har i 10 år hatt suksèfull 
oppdrett på rasen vår. 60 valper solgt til 10 land. De vil engasjere seg i å gjøre Norsk 
Lundehund mer populær og lettere å oppdrette, spesielt i Tyskland. De vil også spe 
korrekt informasjon om rasen, standaren og historien ved hjelp av NLKs flyvere og 
andre papirer som de vil legge på veterinær klinikker, dyrebutikker og 
hundeutstillinger. De har egen hjemmeside www.lundehund.eu  

De vil bruke NLKs logo med labben, som de andre skandinaviske landene bruker i 
sin offisielle lundehund klubb. Deres grunnfarge er orange- der vår er grønn. 

Styret ønsker den tyske klubben lykke til med arbeidet og ønsker å samarbeide til det 
beste for rasen vår. Styret synes også det er greit at “logo labben” følger de offisielle 
klubbene, som et sterkt symbol på rasen Norsk Lundehund. 

http://www.lundehund.eu/


Sak 81/2010 Søknad om utvidelse av autorisasjon 
  
Søkerens navn er Petter Steen, 2034 Holter. Klubben godkjente han, og Merete har 
sendt han et eksemplar av Rasekompendiet. 

Styret synes vi har plikt på oss til å sende Rasekompendiet til nye norske spesial 
dommerne som utvider autorisasjonen sin til å gjelde Norsk Lundehund. 

Sak 82/2010 Blomster bukett til Sofie Schønheyder. 

Leder sendte en blomsterhilsen i forbindelse med Svein Schønheyders bortgang i 
januar.  

Leder har også bedt Roar Torsteinsen om å skrive litt i neste medlemsnummer av 
Lundehund-nytt om Svein Schønheyder. 

Sak 83/2010 Innkjøp av server og tilleggsutstyr til databasen som 
Marc Daverdin holder på med. 

Forslag fra Marc at han kjøper en server til klubben for å drifte siden. Den koster 
drøyt 3000 kr. Serveren kan ta net og PHP mens NKKs bare kan ta PHP og derfor 
ikke egner seg for databasen, mener Marc.  

På serveren er det også plass til klubbens hjemmeside om ønskelig.  

I tillegg til server må Marc ha litt annet utstyr. Til sammen blir det kr 7500. Drift av 
serveren vil koste kr 1800 per år for den minste utgaven, 2700 for den største. 

Ingvild har sett en god del på databasen og tror den blir veldig fin, Olav har også sett 
litt på den og lagt inn en del data. 

Styret har fått en presentasjon av databasen fra Marc og den blir veldig fin. Vi vil 
gjerne ha enda mere opplysninger og Kristin Killi sender epost til han med diverse 
spørsmål. Vi diskuterer saken nærmere på det fysiske styremøte vi skal ha i slutten 
av april i Oslo området. Vi vil også høre Magnus Enger (som har ansvaret for 
hjemmesiden vår) sin mening. 

Sak 84/2010 Domenenavnet lundehund.cc 

Leder har fått inkassovarsel fra Mamut active 24, på det gamle domenenavnet, 
lundehund.cc. Fakturaen er stilet til en gammel leder, og har kanskje vært på avveie, 
derfor har ikke leder fått den før. Dersom vi skal si den opp må dette gjøres i 
desember 2011. Leder har pr tlf vært i kontakt med Mamut active 24 og fått ryddet 
opp kontoinformasjonen til klubben. 

Kristin har undersøkt at vi kan ved å nedgradere vårt www.lundehund.cc fra 

"standard" til "active business domain" kan redusere prisen fra 1700 til 500 i året, og 

dette skal vi gi beskjed om. Magnus Enger mener vi enda bør beholde det gamle 

domene cc noen år til. 

http://www.lundehund.cc/


Sak 85/2010 Opprydding for tilgang til kontoen vår i DNB 

Leder har vært hos DNB i Tromsø og ryddet opp i kontoinformasjonen til klubbens 
nettbank, samt ordnet seg tilgang til den. Her lå det også feile opplysninger og kun 
navnet til en tidligere kasserer. Dette er nå under oppretning og snart har både leder 
Merete Evenseth og kasserer Kristin Killi full tilgang til klubbens konto. 

I tillegg har klubben fått låne en bærbar kort automat til klubbens Spesial utstilling i 
2011 i Sør-Fron og til Værøytreffet 2012. Denne har leder bestilt allerede og vi får 
låne den gratis. Banken skulle undersøke hva som skulle til for å få tilgang til 
utenlandske kort. Dette var nemlig et problem under Værøytreffet. 

Sak 86/2010 Kalenderen for 2012 

Jubileumskalendere for 2012 er allerede under planlegging. Gunn Tove Ormset har 
påtatt seg denne oppgaven og har hatt litt brainstorming. Her er noen av ideene: 

Alle lundehunders stammor (forsidebilde?) 
Første registrerte lundehund i NKK 
Første champion 
Første internasjonale champion 
Oppdretter med flest oppdrettede valper 
Første styret 
Første spesialutstilling og BIR på denne 
Mestvinnende lundehund  
BIS-vinnere 
Første agilitychampion (det er vel bare en?) 
Første godkjente ettersøkshund 
(Første lydighetschampion hvis det fins) 
Første eksporterte lundehund 
Første importerte lundehund? 
Mest produktive hannhund  
Mest produktive tispe 
Største kull 

Dersom medlemmene har andre forslag eller bilder av noe slag er det bare å ta 
kontakt med Gunn Tove på epost adresse kalender@lundehund.no  

Sak 87/2010 Pristilbud på trykking av medlemsbladet. 

Leder har vært i kontakt med et trykkeri i Tromsø for pristilbud. Trykking av 
medlemsbladet vårt er en stor utgiftspost, og dersom vi kan få gjort dette billigere 
uten at det går nevneverdig utover bladet, er dette et stort pluss. Styret er veldig stolt 
over Lundehund-nytt og får tilbakemeldinger fra medlemmene at de liker bladet. 
Styret har ikke tatt den endelige beslutningen om hvor bladet skal trykkes, da tilbudet 
ikke er ferdig enda. Slik det nå er så kan et hvilken som helst trykkeri i hele landet (ja 
til og med i utlandet) trykke bladet. Redaktøren sender alt over til trykkeriet som ei 
PDF fil med adresse liste fra NKK, og siden klubben har blad abonnement med 
Posten Norge, så kan dette gjøres overalt i landet. 

mailto:kalender@lundehund.no


Styret tar gjerne i mot tips fra medlemmene dersom noen vet om et lokalt trykkeri 
som kan være aktuelle for oss. 

Sak 88/2010 Fysisk styremøte i april 2011 

Styret har bestemt seg for et fysisk styremøte på hytta til Sigrun Rytter og co, helgen 
29. april til 1.mai. Mulig vi kanskje møtes allerede torsdag kveld. På dette møtet skal 
Årsmeldingen og budsjettet gjøres ferdig samt en del saker som må diskuteres 
utenom skype. 

I tillegg vil styre innkalle Gro W. Viken og Geir Morten Jansberg, som har ansvaret for 
Spesialen på Frya leir i august 2011. 

 

Referent: 

Merete Evenseth 


