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Frist for innsending av stoff til neste
Lundehund-nytt er 1. september 2021
Bildet på forsiden denne gangen er av
Rufus (Dykebo`s Fossegutten ) og Felix.
Rufus har nå blitt 11 år. Han er fremdeles
sprek, leken og en glad gutt som elsker
turer i skog og fjell. Når vi sover ute er han
den første til å stupe inn i teltet. Vi gleder
oss til mange fjellturer i sommer!! Bildet
er tatt i Uvdal av Linn Kristin Menden
(Fotograf Menden).
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Fra
klubbens
styre
Da er vi godt i gang med 2021 og
ting ser kanskje ikke helt sånn ut som
vi håpet det ville for et år s iden. Da
jobbet vi i styret intenst med å finne
ut hva vi skulle gjøre med Lundehunddagene og årsmøte. At vi skulle
sitte i akkurat samme situasjon i år,
var det nok ingen av oss som hadde
trodd.
Årsmøte blir det nok på den ene eller
andre måten i år, og for meg blir det
mitt siste årsmøte som tillitsvalgt.
Jeg har i løpet av snart 30 år sittet i
mange styrer og komiteer i forskjellige
raseklubber og hundeklubber. Har
alltid synes det har vært spennende
og givende å få være med å drive en
klubb. Da jeg tok vervet som vara i
styret i NLK for 4 år siden, var mye
av tanken å bli kjent med hva som
foregikk rundt denne spesielle, lille
rasen som var ganske ny for meg.
Hadde nok ingen andre ambisjoner
enn det. Men det ene tok det andre
og de siste 2 årene har jeg sittet som
nestleder. Jeg opplevde å komme
til en veldrevet og spennende klubb
med veldig mange utrolig dedikerte
mennesker som virkelig brant for
denne spesielle rasen både i styret, i
komiteer og blant medlemmene, og
det var moro å få være med.

At noe er veldrevet betyr ikke at alt
går på skinner til enhver tid, at så
mange brenner for noe skaper også
en del uenigheter og konflikter. For
styret betyr dette ofte mye arbeid for
å finne de beste løsningene. Det har
vært lærerikt for meg opp igjennom
årene å lære meg å lytte, diskutere og
til slutt måtte godta et kompromiss,
og et kompromiss er ikke lenger et
nederlag for meg. Det er flertallet
som avgjør.
Nå har jeg blitt pensjonist og legger
livet som tillitsvalgt bak meg og satser på nye utfordringer i framtida.
Jeg vil absolutt anbefale andre til å
ta spranget og tørre å ta et styreverv.
Går man inn i det med åpent sinn
er det både utfordrende, lærerikt og
utviklende, og ikke på langt nær så
skummelt som det kanskje kan se ut.
Jeg har blitt kjent med mange, flotte,
kunnskapsrike mennesker i Norsk
Lundehund Klubb som jeg vil savne
å jobbe med.
Ønsker klubben og styret all mulig
framgang med denne flotte rasen
som er så unik.

Elisabeth Røsholdt

Fra styret i Norsk Lundehund Klubb og Avl- og sunnhetsutvalget:

Fagseminar om klubbens avlsstrategi
på Åstjern i Brandbu helgen 8. - 10. oktober 2021
Alle hunderaser skal ha sin egen skriftlige avlsstrategi (RAS). Raseklubbene har ansvar for å utarbeide avlsstrategien,
som må godkjennes av NKK. Norsk Lundehund Klubbs Rasespesifikke Avlsstrategi (RAS) ble godkjent av NKK første
gang i 2014 og skulle revideres i 2020. På grunn av Covid-19 situasjonen ble seminaret utsatt. Klubben inviterer
derfor medlemmene til utsatt fagseminar på Åstjerntunet i Brandbu i helgen 8. - 10. oktober 2021.

Foreløpig program:
Fredag 8. oktober (oppstart kl 19.00)
•
•

Hva er en rasespesifikk avlsstrategi (RAS) og hva er hensikten med dokumentet?
Statistikk fra databasen og hundetellingen 2020

Lørdag 9. oktober
Mage-/tarmproblemer hos norsk lundehund
• Ellen Skancke, NMBU: Forekomst av ulike mage-/tarmproblemer hos lundehund
kontra andre raser (IL, PLE, IBD, gastritt, kreft, giardia og andre parasitter etc)
Krysningsprosjektet
• Nina Hansen/Kim Bellamy, NKK: Konsekvenser av lav genetisk variasjon
- Erfaringer fra krysningsprosjekt i andre hunderaser
• Oppsummering av NLK’s krysningsprosjekt så langt
• Veien videre for prosjektet
Paneldebatt – Hvordan ivareta en liten særegen rase med lav genetisk variasjon?
Mentaltesting av lundehund
• Solveig Steinnes og Sigrun Rytter, NLK: Presentasjon av erfaringer og veien videre
Søndag 10 oktober (hjemreise ca kl 14.00?)
• Avlskriterier for lundehund – hvilke hensyn skal vi ta?
• Handlingsplan for videre arbeid i klubben: Sette opp forslag til ny handlingsplan
Det vil bli tid til spørsmål og diskusjon under de ulike temaene. Mer detaljert informasjon vil bli kunngjort på
klubbens hjemmeside.

Priser, overnatting/innkvartering

Påmelding til fagseminaret
sendes til
leder@lundehund.no
snarest og senest innen

Klubben dekker kost og losji, minus drikkevarer. Alle
betaler inn kr 500 til reiseutjamning. Utjamningen skal
dekke at de som har lang og dyr reisevei skal få noe
tilbake mot fremvisning av kvittering. NB begrenset antall
plasser.
Lokaler for seminar og servering er i en stor oppvarmet
lavvo. Lavvoen er rigget med en liten scene, bar og
langbord.
Overnatting i hytter på tunet. Ved behov kan vi leie inn
ekstra sovelavvoer, eller leie bort feltsenger for å øke
kapasiteten. Sengetøy medbringes eller leies for kr 150
per sett inklusive håndkle.
Bobil eller campingvogn kan stilles opp på
parkeringsplass. Strøm til bobil/campingvogn betales av
hver enkel enhet.
Bomavgift på den private veien frem til Åstjern betales av
sjåfør. Bomavgift betales av alle kjøretøy.
Hunder er hjertelig velkommen.

11. juli 2021
Oppgi gjerne i påmeldingen
•

Hvem du kan dele rom/hytte med.

•

Informasjon om matallergi.

•

Om du trenger skyss fra Oslo, det kan
bli satt opp felles buss.

Påmeldingen er bindende

Mer om Åstjern og veien dit finner du utfyllende
beskrevet på nettsidene www.aastjern.no. Åstjern har
Facebookside www.facebook.com/aastjernhyttetunet.
Lundehund-nytt nr. 2- 2021
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Lundehunder født, og hvor de dro
Fra Avl- og sunnhetsutvalget v/Lille Wagtskjold

30.12.2020 ble det født 1 valp hos Stian Søraa Nodeland, Kristiansand S
Kullnr. 210908
Far: Mjøskastellets Elvin - NO37113/18
Mor: Paluna's Tinka - NO35571/14
Aiko Piasønn - NO33227/21

21.05.2020 ble det født 3 valper hos Torbjørn Nilsen
Han er far til Kullnr.
1 valp210090
Far: Lyrypa’s Storm - NO45372/17
Hun er mor tilMor:
1 valp
Zigzag av Kystflokken - NO51709/17
Frøya
4628 Kristiansand s- NO30213/21
Måst - NO30211/21
Peik - NO30212/21

01.01.2021 ble det født 3 valper hos Gerd Langenes & Joakim Langenes, Tvedestrand

Langenesjenta's Gyda Piadatter - NO33794/21

12.06.2020 ble det født 3 valper hos Anne Sofia Stab
Kullnr. 205194
Han er far til Far:
12 valper
Holmbu’s Kim - 24390/86
Frøya - NO30492/15
Hun er mor tilMor:
14 valper
Dvalin Multe av Kystflokken - NO48896/20
4901 Tvedestrand
Dis av Kystflokken - NO48897/20
8360 Bøstad Dronning Kira av Kystflokken - NO48898/20

Langenesjenta's Gunnar Piasønn - NO33795/21

4647 Brennåsen

Kullnr. 211064
Far: Koviks Charmige Charlie - SE58816/2014
Mor: Alfa - NO43515/15
Langenesjenta's Gorine Piadatter - NO33793/21

04.01.2021 ble det født 2 valper hos Aud Sommer, Elverum
Kullnr. 210219
Far: Lundesommer Hallgrim - NO56251/17
Mor: Lundesommer Fryd - NO45519/16
Lundesommer Mons - NO30739/21
Lundesommer Snorre - NO30740/21
27.01.2021 ble det født 5 valper hos Anette Vabø, Tvedestrand
Kullnr. 211918
Far: Lundeheim's Finn Emblason - NO37610/19
Mor: Pride Of Norway's Blue Lava - NO34352/18
Pride Of Norway's Energy - NO36930/21

8534 Liland

24.09.2020
ble det født 5 valper hos Iren Storli, Stei
4639 Kristiansand
s
Kullnr. 207171
Far: Gandalf av Revehjerte - NO52128/17
Mor: Lyrypa’s Iris - NO57866/17
Lyrypa’s Olrun - NO56085/20
Lyrypa’s Oluffa - NO56086/20
Han er far til Lyrypa’s
6 valperOluf Alvin - NO56087/20
Otter - NO56088/20
Hun er mor tilLyrypa’s
5 valper
Lyrypa’s Otto - NO56089/20

4901 Tvedestrand

Pride Of Norway's Eclipse - NO36931/21

4724 Iveland 24.09.2020 ble det født 2 valper hos Dagrunn Mæhl

Pride Of Norway's Electric - NO36932/21

4550 FarsundKullnr. 207406

Pride Of Norway's Eruption - NO36933/21

1349 Rykkinn

Pride Of Norway's Evolution - NO36934/21
01.02.2021 ble det født 4 valper hos Gro W. Viken, Roverud

Far: Løvheims Dag - NO44547/14
Mor: Fenja Drottensdottir - NO42061/16
Freja Fenjadottir av Vollakloa - NO57006/20
4900 Tvedestrand
Frida Fenjadottir av Vollakloa - NO57007/20

Lundestugu's Echo TELLY Litadatter - NO34627/21

08.10.2020 ble det født 4 valper hos Bård M. Anders
Kullnr. 208006
Far: Eigir Fenjason av Vollakloa - NO47385/18
Han er far til 22 valper
Mor: Tinka’s Frøken Fryd - NO55334/17
Hun er mor tilAlejandro
4 valperPund Veten - NO59135/20
Aron Pund Veten - NO59136/20
0363 Oslo
August Pund Veten - NO59137/20
59895 Vimmerby,
Se Veten - NO59138/20
Albus Pund

Lundestugu's Foxtrot FREKI Litasønn - NO34628/21

0656 Oslo

Lundestugu's Golf BALDER Litasønn - NO34629/21

9300 Finnsnes

Kullnr. 211303
Far: Viljar - NO38781/14
Mor: Paluna's Kari-Lita Unnidotter - NO55164/18
Lundestugu's Delta ROSA Litadatter - NO34626/21
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22.09.2020 ble det født 4 valper hos Anne Nygård, S
Kullnr. 207205
Far: Bandwagon’s Aksel Asksønn - NO35783/17
Mor: Binne Belle Chanel av Kystflokken - NO45334/1
Arya - NO56241/20
Han er far til Andora
5 valper
- NO56242/20
Alfine
NO56243/20
Hun er mor til 8 valper
Almar - NO56244/20

Lundehund-nytt nr. 2 - 2021
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11.02.2021 ble det født 2 valper hos Ane Hatteland Nese, Kleppe
Kullnr. 211875
Far: Lundeheim's Finn Emblason - NO37610/19

Han er far til 8 valper

Mor: Lyrypa's Ysabella - NO35879/19

Hun er mor til 2 valper

Aria - NO36785/21

2730 Lunner

Akira - NO36786/21

6873 Marifjøra

Han er far til 3 valper
Hun er mor 11.02.2021
til 3 valper ble det født 3 valper hos Sigrun Rytter, Vega
0585 Oslo Kullnr. 211879
9386 Senjahopen
Far: Paluna's Jare Fannison - NO55166/18
8514 Narvik

Han er far til 6 valper

Mor: Jette Jolin - NO35053/19

Hun er mor til 3 valper

Knut Krame - NO36798/21

8984 Vega

Kvitebjørn - NO36799/21
Han er far tilKoll
3 valper
Hun er mor Kry
til 11Kompis
valper - NO36800/21
1391 Vollen
1391 Vollen
1391 Vollen27.02.2021 ble det født 4 valper hos Solveig Steinnes, Liland

7804 Namsos
0472 Oslo

Kullnr. 212255
Far: Bratsbergåsen's Ingolf - NO45858/14

Han er far til 11 valper

Han er far tilMor:
12 valper
Nova Saga av Northern Bones - NO56274/16
Hun er mor til 4 valper
Ravna Ayladatter av Northern Bones - NO38283/21
4364 Sirevåg
Roald Jarl av Northern Bones - NO38284/21
9402 Harstad
4342 Undheim
Ragnvald Jarl av Northern Bones - NO38285/21
8661 Mosjøen

Hun er mor til 9 valper

Riiber Jarl av Northern Bones - NO38286/21

1394 Nesbru
6490 Eide
1432 Ås
2835 Raufoss

inkjer

len, Lensvik

sen, Dalsgrenda

27.02.2021 ble det født 4 valper hos Tove Strandmoe, Sandefjord

Han er far til 5 valper
212270
Hun er mor Kullnr.
til 8 valper
7336 MeldalFar: Bronn Av Revehjerte - NO45849/15
17234 Šalčininku raj, LT
Mor: Syrinborgs Tjorven - NO55544/16
7080 Heimdal
26930 Vermuntila,
Fi
Syrinborgs
Frøya Amandine - NO38355/21
72597 Våsterås, S

Han er far til 23 valper
Hun er mor til 4 valper
9007 Tromsø

Syrinborgs Lotta Beate - NO38356/21

5472 Seimsfoss

Syrinborgs Henriette Pimpernell - NO38357/21

3233 Sandefjord

Syrinborgs Embla Folva - NO38358/21

1525 Moss

Han er far til 15 valper
Hun er mor til 5 valper
08.03.2021 ble det født 2 valper hos Liv Skjervik, Sandnes
7560 Vikhammer
2319 Hamar

Kullnr. 212541

Far: Lundeheim's Finn Emblason - NO37610/19

Han er far til 10 valper

Mor: Paluna's Jara Fannidotter - NO55169/18

Hun er mor til 2 valper

Han er far til 6 valper
Paluna's Eira Jaradotter - NO39492/21
Hun er mor til 4 valper
Paluna's Eik Jarason - NO39493/21
8617 Dalsgrenda
9414 Harstad
9386 Senjahopen
Importete hunder:
8610 Mo I Rana

Nobla - SE11224/2021

4350 Kleppe
6517 Kristiansund N

8310 Kabelvåg

Styret gratulerer oppdretterne og de nye eierne med herlige
valper, som er med å bringe kulturarven vår videre!

Lundehund-nytt nr. 2- 2021
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Norsk Lundehund Klubb
inviterer til Lundehunddagene 2021
på Bømlo i Vestland
8. - 11. juli 2021

Program for helgen

kl. 14:15 - 15:00
kl. 17:00
kl. 19:30

Lørdag 10.juli
kl. 09:00
kl. 18:00 - 18:45
kl. 19:30 - 20:00
kl 20:00
Søndag 11.juli
Kl 10:00 – 12:00
Kl 12:00
Kl 13:00 - 14:30

Morgentur i Fetløypa på Svortland, 3-4 km i lett terreng. Deltakerregistrering.
Mentaltest fortsetter.
Lunsj i Bømlohallen kr. 150,- betales ved oppmøte. Påmelding merket LUNSJ9 sendes
innen 10. juni til emariboe@gmail.com. NB! Bindene påmelding.
Lundehundrace på idrettsanlegget ved Bømlohallen. Påmelding merket RACE til
emariboe@gmail.com innen 1. juli. Deltakerregistrering.
Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb i Bømlohallen. Registrering fra kl. 16:30.
Ta med stemmeseddelen.
Kafè med kiosk i Bømlohallen. Visesang og kahoot og mulighet for å kjøpe seg
middag kr. 250,-. Påmelding for de som ønsker middag merkes MIDDAG og sendes
innen 10. juni til emariboe@gmail.com NB! Bindene påmelding.
Påmelding for dere som bare vil komme på kafé og kose dere, merkes KAFE og sendes
innen 1. juli til emariboe@gmail.com.

LY
ST

Fredag 9. juli
kl. 9:00 - 10:30
kl. 10:00
kl. 12:00 - 14:00

ge
ne
20
21

kl. 18:00-21:00

AV

Kl. 10:00

Gåtur til Mælandsåto med grilling. Turen har medium vanskelighetsgrad og stigning.
Frislipp av hundene på inngjerdet område. Vi fyrer opp grillene, dere tar med grillmat.
Påmelding merket MÆLAND til emariboe@gmail.com. Turen er gratis.
Mentaltest, påmelding til solveig@northernbones.com. Sted og tid for mentaltest blir
sendt til alle som melder seg på. Påmeldingsfrist 1. juli.
Digitalt foredrag med Eva Bodfãldt: "Slik blir du en hundemagnet!" Foredraget er
gratis. Påmelding merket FOREDRAG innen 1. juli til emariboe@gmail.com.

Lu
nd
eh
un
dd
a

Torsdag 8. juli
kl. 14:00 – 17:00

NLKs spesialutstilling. Dommer: Anne L. Buvik. Sentralidrettsanlegget ved Bømlo-
hallen Det blir kiosk under arrangementet.
Førstehjelpskurs for hund. Kurset er gratis. I Bømlohallen. Deltakerregistrering.
Utdeling av Årets utstillingshund og Årets aktivitetshund, samt dagens vinnere.
I Bømlohallen. Deltakerregistrering.
Festmiddag i Bømlohallen kr. 350,-. Påmelding merket FESTMIDDAG innen 10. juni
til emariboe@gmail.com.
Mønstring av prosjekthundene. Sentralidrettsanlegget ved Bømlohallen.
Deltakerregistrering.
Lunsj i Bømlohallen kr. 150,- Påmelding merket LUNSJ11 innen 10. juni til
emariboe@gmail.com
Medlemsmøte i Bømlohallen. Registrering ved inngang fra kl 12:30.
Deltakerregistrering.

Lundehunddagene 2021 på Bømlo gjennomføres i tråd med til enhver tid gjeldende sentrale og lokale smitteverntiltak og med forbehold om at Covid-19 situasjonen tillater det. Programmet er foreløpig - arrangementene,
tidspunktene og priser kan bli endret.
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Ånavatnet på Goddo, Bømlo, foto Toralv Brekke @

Lundehunddagene 2021 på Bømlo er avlyst
Avlysningen bunner i den usikre smittesituasjonen vi har i Norge fremdeles,
og at vi samler folk fra hele landet, slik at det vil ha store konsekvenser hvis
det skulle dukke opp smitte under Lundehunddagene.
Foredraget med Eva Bodfäldt går også ut.
Arrangementskomitéen har vært forsiktig med å inngå bindende avtaler, så
årets avlysning blir uten kostnader for klubben.
Dere som har bestilt overnatting på Bømlo, må ordne med avbestilling snarest.

Arrangementskomitéen for Lundehunddagene 2021 v/Elin Mariboe

Lundehund-nytt nr. 2- 2021
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Dagsorden

Digitalt årsmøte i Norsk Lundehund Klubb
Fredag 9. juli 2021 kl. 17:00
Åpning av årsmøtet ved leder i Norsk Lundehund Klubb
1. Registrering og godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen
5. Spørretime, kandidater til valget svarer
6. Årsmelding 2020
7.

Regnskap 2020 med revisors beretning

8. Kontingenten, revidert budsjett 2021 og budsjettforslag 2022
9. Innkomne saker
• Revidering av regler og poeng, årets utstillingshund
• BIG og BIS poeng
• Forslag til nye årskonkurranser
• Forslag om å dele årets aktivitetshund konkurransen i to
10. Valg

Velkommen til digitalt årsmøte!
Styret i Norsk Lundehund Klubb
Fullmakt
Hvert medlem kan gi fullmakt fra ett (1) annet medlem. Fullmakt kan brukes til å avgi stemme på saker som legges frem
på årsmøtet (se NLKs lover §3.2). Fullmakten skrives på eget ark og skal utformes slik:
Jeg (tydelig navn) gir med dette fullmakt til ..................................... for å stemme på saker på mine vegne ved
årsmøte på Bømlo 9. juli 2021.
Mvh......................................
(dato og underskrift til fullmaktsgiver)

SKRIFTLIG FULLMAKT PÅ EGET ARK SENDES NORSK LUNDEHUND KLUBB

V/ELIN MARIBOE, SKJERPEVEGEN 16, 5430 BREMNES, INNEN FREDAG 25. JUNI 2021.
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Digitalt årsmøte 2021 i Norsk Lundehund Klubb
Lundehunddagene 2021 på Bømlo er avlyst (se egen Utførlige anvisninger for bruk av den digitale løskunngjøring). Årsmøtet vil imidlertid bli gjennom- ningen vil bil sendt alle påmeldte før møtet. Det
vil også bli holdt et prøvemøte hvor påmeldte kan
ført digitalt.
prøve ut løsningen. Nærmere informasjon om dette
Vi har valgt ekstern støtte ved firma Smartdialog AS prøvemøtet vil bli sendt til registrerte årsmøte
og deres løsning dilan.no (DIgitalt LANdsmøte) til deltakere når deltakerlisten er klar.
gjennomføringen av møtet og avstemminger. Løsningen ble benyttet av Norsk Kennel Klub ved deres Dersom du ikke kan eller ikke ønsker å delta digitalt,
vil du kunne sende inn din forhåndsstemme til valRepresentantskapsmøte i 2021.
get og ellers gi fullmakt til saker til en møtedeltaker
Alle registrerte medlemmer i Norsk Lundehund
på vanlig måte. Nærmere om framgangsmåten er
Klubb kan delta på dette digitale møtet. For å delta beskrevet andre steder i sakspapirene og på klubbens
må du melde deg på til møtet på eget digitalt skje- nettsider.
ma. Informasjon om påmelding til møtet legges ut
om kort tidpå klubbens Facebooksider og nettsider Løpende informasjon vil bli lagt ut på klubbens
nettsider lundehund.no med lenker fra klubbens
lundehund.no.
facebookside.
Det digitale møtet vil bli gjennomført som et
Teamsmøte med eget tilleggsprogram (Smartvote) Styret har gitt fullmakt til medlemstjenesten v/Jon
Wagtskjold å samordne gjennomføringen av det
som brukes til å avgi stemmer på saker og valg.
Dette programmet benyttes også til å melde seg til digitale årsmøtet i 2021. Spørsmål kan sendes på
epost til medlem@lundehund.no.
innlegg, replikk og eventuelle endringsforslag.

Noen hovedpunkter og datoer
•
•

•
•

•
•

Alle årsmøtepapirer vil som vanlig være tilgjengelig i her i Lundehund-nytt. Det vil bli
vurdert å legge ut årsmøtepapirene digitalt.
Påmelding til årsmøtet sendes digitalt på eget skjema som er tilgjengelig på nettsiden lundehund.no, og må være mottatt hos Norsk Lundehund Klubb innen fredag 25. juni 2021.
Påmelding inneholder informasjon om medlemsnummer, navn, epostadresse og telefonnummer enpå deltaker.
Forhåndsstemmer må være mottatt hos Norsk Lundehund Klubb v/Elin Mariboe, Skjerpevegen 16, 5430 Bremnes, innen fredag 25. juni 2021. Forhåndsstemmer kan ikke sendes
digitalt.
Fullmakter til møtedeltakere for saker på årsmøtet (en -1- fullmakt per møtedeltaker)
må være mottatt hos Norsk Lundehund Klubb v/Elin Mariboe, Skjerpevegen 16, 5430
Bremnes, innen fredag 25. juni 2021. Fullmakter kan ikke sendes digitalt pga krav om
underskrift.
Digitalt prøvemøte vil bli holdt onsdag 7. juli fra kl. 18:00.
Det digitale årsmøtet vil bli avholdt fredag 9. juli 2021 fra kl 17:00 som tidligere
annonsert.
På klubbens hjemmeside blir det
kontinuerlig lagt inn informasjon
om årsmøtet 2021.
Benytt gjerne OCR-koden for å
finne informasjon:
Lundehund-nytt nr. 2- 2021
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ÅRSMELDING

Norsk Lundehund Klubb
1. januar 2020 - 31. desember 2020

STYRETS SAMMENSETNING

Styrets sammensetning fra 10.07.2019 til og med 31.12.2020 pga Covid-19 situasjonen
Leder: Merete Evenseth *
Nestleder: Elisabeth Røsholdt (1 år igjen)
Styremedlem: Tor-Arne Helle (1 år igjen)
Styremedlem: Karen Elise Dahlmo *
Styremedlem: Solveig Bjørkenes Steinnes *
1. vara: Gunn Haugstulen *
2. vara: Morten Sølsnæs Strandmoe *
Valgresultat ellers:
Revisor: Øyvind Hjelme *
Vararevisor: Odd Reidar Gautun *
Valgkomite: *
Rita H. Daverdin, leder
Alejandra Garcia
Astrid Driva Rødsand
Vara: Aud Sommer (valgt for 1 år), trakk seg våren 2020.
* På valg i 2020. Satt videre pga Covid-19 situasjonen og avlyst årsmøte i 2020.

MEDLEMMER I NORSK LUNDEHUND KLUBB
Medlemsutvikling pr 31.12.2013 - 31.12.2020
Medlemskategori

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

330

344

343

400

412

407

449

548

Husstandsmedlem

28

27

27

33

31

34

36

36

Utenlandske medl.

35

25

24

24

24

16

14

16

4

4

4

4

4

4

4

4

23

23

22

19

19

19

18

0

28

497

522

651

Hovedmedlem

Æresmedlem
Gratismedlemmer (dommere)
Klubbmedlem. Vervet av oppdrettere
TOTALT

12
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398

423

421

484

493

TILLITSVALGTE OG STYREOPPNEVNTE UTVALG
Avl og sunnhetsutvalget:
Christen Lang, Bergen (leder)
Hanna Gautun, Trondheim
Sigrun Rytter, Vega
Torbjørg (Lille) Wagtskjold, Bergen
Ingvild Svorkmo Espelien, Trondheim
Maien Munthe-Kaas (Veterinær som kontaktes ved behov)
Krysningsgruppa:
Består av medlemmene av avlsrådet.
Arbeidsgruppe foring:
Blir lagt ned inntil videre. Den tilhører ASU, så de setter den i
gang igjen dersom de ser behovet.
Arbeidsgruppe adferd og bruksegenskaper:
Solveig Bjørkenes Steinnes (leder),
Sigrun Rytter
Gunn Tove Ormset
Elin D. W. Johannessen(permisjon)
Kontaktperson Giardia:
Gerd Langenes
Kontaktpersoner ved spørsmål om mage/tarm problemer:
Gerd Haugen, Sætre
Unni Hofstad, Vikna
Hanna Gautun fra Avlsrådet
Valpeformidler:
Alejandra Garcia
Gerd Haugen er Valpeformidlers støttespiller og vara.
Norsk Lundehund Klubbs database:
Marc Daverdin, Stjørdal (databaseansvarlig)
Torbjørg (Lille) Wagtsjold fra Avlsrådet
Hjemmesiden:
Ragna Fossen, Oslo (teknisk)
Berit Fanneløb Martinussen, Vestbygda i Nordland
Trine Thoresen, Øverbygd i Troms
Astrid Rødsand, Viken
Lundebua:
Merete Evenseth
Medlemstjenester:
Jon Wagtskjold
Lundehund-nytt:
Elin Mariboe, Bømlo (redaktør)
Jon Wagtskjold, Bergen
Solveig Bjørkenes Steinnes, Bardu
Dagrunn Mæhlen, Lensvik

Årets Utstillingshund:
Ellen Utsi
Anette Vabø Andersen
Årets Aktivitetshund:
Ida Skarkerud
Astrid Rødsand
Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse,
kull og parringer:
Databasen
Registrering av valper med eierinfo
Databasen med Torbjørg (Lille) Wagtskjold.
Lundehund kalenderen:
Ble laget av redaksjonsmedlemmene for Hjemmesiden
Ansvarlig for stand på messer:
Alt ble avlyst i 2020
Fylkeskontakter:
Troms og Finnmark nord:
Janne-Grethe Konst Strøm, Hammerfest
Troms og Finnmark sør:
Nina Schneider, Tromsø
Nordland nord:
Else-Britt Lian, Narvik
Nordland sør:
Hilde-Britt Nilsen, Sandnessjøen
Trøndelag nord; (avd Trønderlag ved styret):
Iren Storli, Steinkjer.
Trøndelag sør: NLK avd. Trøndelag
v/styret. Leder Hilde Birgitte Berg Altø
Møre og Romsdal:
Cecilie Standal, Ørskog
Vestland:
Torbjørg (Lille) Wagtskjold, Bergen
Rogaland:
Liv Skjervik, Sandnes
Agder:
Gerd Langenes, Søgne
Vestfold og Telemark:
Tove Strandmoe, Sandefjord
Viken Vest:
Kristin Duvold, Heggedal
Viken Øst:
Irene Zakariassen, Torp
Oslo:
Pascale Renee Cyr, Oslo
Innlandet Vest:
Gro Viken, Roverud
Innlandet Øst:
Geir Morten Jansberg, Brandval
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STYRETS AKTIVITET I PERIODEN:
Styret har hatt et godt samarbeid med mange gode diskusjoner
for å komme fram til best mulig resultat. Det er utfordrende å
bare ha styremøtene via telefon og ikke fysiske møter, fordi vi
mister nærkontakten i diskusjoner.
Styret har avholdt 12 ordinære styremøter på Messenger. Både
faste medlemmer og varamedlemmer deltar på alle styre
møtene.
Vi har hatt to ekstra møter innad i styret for diskusjoner og
med ASU for å diskutere mer kompliserte saker.
Vi har behandlet 93 saker gjennom året. Vi har ikke hatt fysisk
møte i år på grunn av Corona-situasjonen.
Alle styrereferat legges ut på hjemmesidene og vi sender alle
referat til lundehundkontakter, tillitsvalgte og avlsrådet.
Elisabeth Røsholdt skulle ha representert klubben på NKKs
RS, men dette ble også avlyst på grunn av Covid-19-situasjonen.
Styret måtte etter mange og lange overveielser velge å avlyse
Årsmøtet i 2020, og det ble heller ingen Spesialutstilling 2020
grunnet Covid-19-situasjonen. Begge skulle vært avholdt på
Lundehunddagene på Værøy som også dessverre måtte avlyses
av samme grunn.
Styret måtte også avlyse det planlagte fag- og oppdretterseminaret, og NKK ville heller ikke gjennomføre noen revisjon av
RAS i 2020.

Mandatet for Krysningsgruppa består med noen små e ndringer.
Infostrategien er blitt forenklet og godkjent ut 2023.
Det ble gjort en revidering av reglene for Årets utstillingshund.
Styret har endret på sine anbefalinger rundt valpepris, betaling
til hannhundeier og kompensasjon for kryptorkisme.
Styret sendte også inn forslag på to oppdrettere til NKKs hederspris, som vanligvis blir offentliggjort på RS. I 2020 måtte
også NKK utsette RS til mars 2021.
Også i år har vi hatt en flink gjeng som har laget en flott kalender til klubben.
Det kommer en god del henvendelser som personlig melding
på NLKs facebookside. Dette gjelder spesielt spørsmål angående valper og krysningsprosjektet. Bård M. Andersen avhjelper leder, med å svare på henvendelsene.
Leder takker styret for jobben som er gjort i løpet av 2020 og
ser fram til videre samarbeid.
GAVER KLUBBEN HAR GITT I ÅRSMELDINGSÅRET
•

6 kalendere gitt til våre anonyme givere

•

Blomster til Lille Wagtskjold og Jon Wagtskjold sine 70
års dager.

•

Styret gikk inn for å gi NKK 20.000,- i gave i forbindelse
med Corona-situasjonen. Senere ble det også besluttet å
innvilge et lån til NKK på 100.000,-.

Det er i meldingsåret satt i gang forberedelser til Lundehunddagene på Bømlo i 2021 og Tor-Arne Helle er styrets representant.
Styret har også i 2020 begynt på jobben med å få på plass
en komitè til Lundehunddagene på Morokulien i 2022, samt
Lundehunddagene i Trondheim i 2023.
Da Geir Morten Jansberg har trukket seg som ansvarlig standleder jobber styret med å finne en som kan overta. Flere har
sagt seg villig til å delta på stand, men vi trenger en ny ansvarlig. I 2020 ble Dogs4All avlyst.
Vi valgte å la Lundehundtellingen i år følge de gamle fylkesgrensene og den ble gjennomført med en svarprosent på 99%.
Alt i alt hadde vi 722 hunder fordelt på 359 tisper og 363
hanner per 1. januar 2020.
Etter de nye fylkesinndelingene har vi fått nye fylkeskontakter
for Viken, Vestfold og Telemark. Viken er delt i Vest-Viken og
Øst-Viken.
Ny fylkeskontakt i Vestfold og Telemark er Tove Strandmoe.
Ny fylkeskontakt i Viken vest er Kristin Duvold.
Deler av styret hadde telefonmøter med alle fylkeskontaktene i
forbindelse med de nye fylkesinndelingene og at mandatet for
fylkeskontaktene skulle revideres.
Ved behandling av mandatet for Valpeformidler ble dette stående uendret.
Mandatet for ASU består med noen små endringer.
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GAVER/TILSKUDD KLUBBEN HAR FÅTT:
•

Klubben mottar stadig gaver og donasjoner fra folk både
i og utenfor klubben.

•

Styret søkte om midler fra Krisepakke 2 og fikk 63.000,-.

•

Gave til krysningsprosjektet fra anonym giver 50.000,-.

•

Gave fra medlem som fikk omplasseringshjelp 3.000,-.

•

Gave til helsearbeid fra anonym giver 10.000,-.

•

Gave til kapselprosjektet fra Agria 50.000,-.

•

Gave til kapselprosjektet fra Svenska Lundehundselskapet
10.420,-.

•

Gave fra Jessica de Jong. Overskudd fra en rednings spleis
i europa.

•

Overføring av midler fra «Tippi og Maxi» til «Jokkeprosjektet».

•

Gave fra Solveig Steinnes, mønster til lundehundgenser
som kan kjøpes i Lundebua.

Klubbens eiendeler
Se vedlegg 1
Klubbens økonomi
Se regnskap og budsjett: se vedlegg 2

RAPPORTER FRA GRUPPER OG TILLITSVALGTE
MEDLEMSTJENESTEN
v/ Jon Wagtskjold

HANNER 2020

Norsk Lundehund Klubb har fått mange nye medlemmer i
2020. Pr 31.12.2020 hadde klubben 651 medlemmer, mens til
samme tidspunkt i 2019 hadde klubben 522 registrerte medlemmer. Dette er en formidabel økning som vi ikke har sett
make til tidligere.
Medlemstjenester svarer på spørsmål om medlemskapet
i klubben vår og holder ajour informasjon både overfor
enkeltmedlemmer og NKK. En omfattende oppgave er også
å bekrefte nye medlemskap og ønske nye medlemmer velkommen i klubben.
Det er Norsk Kennel Klubs medlemssystemer som forvalter
informasjonen om medlemmene på klubbens vegne. Dette
sikrer at personvern er ivaretatt i våre medlemsregistre iht
norsk lovgivning. Medlemmene kan også vedlikeholde egen
informasjon på NKKs «Min side». NKK forestår også fakturering av medlemskontingent. Kontingenten er en viktig
inntektskilde for klubben.
Medlemsinformasjon i registeret er også grunnlag for distribusjon av Lundehund-nytt. Det er derfor viktig at medlemmene betaler kontingenten og vedlikeholder informasjonen
om sitt medlemskap og eventuelle adresseendringer. Ta gjerne kontakt med klubbens medlemstjeneste som for assistanse. Vi hjelper gjerne medlemmene med vedlikehold eller svarer på spørsmål om medlemskapet.
Medlemstjenesten kan
medlem@lundehund.no.

kontaktes

på

e-postadressen

KALENDER 2021
Innkjøpt 180 stk.
Solgt 160 stk
Satt sammen av redaksjonen for Hjemmesiden.

TISPER 2020

Navn

1

Pride Of Norway's
Blue Lava

Tellende
utstillinger Eier

Moonheim Abbes
Kaiser

57

3

Gerd Langenes

2

Hakon

52

3

Hilde Birgitte Berg
Altø

3

Jo Aslak

51

3

Merete Evenseth

Navn

1

VETERANER 2020. Ingen påmeldt til konkurransen 2020
VALPER 2020
Poeng

Tellende
utstillinger Eier

Pride Of Norway's
Dew By Finnen

65

3

Anette Vabø

2

Toot's Åkkey

44

3

Liz Holt Iversen og
Ellen Utsi

3

Vingheias Bruno

23

1

Cecilie Standal

Plassering

Navn

1

ÅRETS AKTIVITETSHUND 2020
v/ Astrid Driva Rødsand og Ida Skarkerud
1. N UCH RLI Karo, Cecilie Standal, 15 starter, 235 poeng
2. N UCH RLI RLII Mio, Nina Schneider, 8 starter, 190 poeng
3. N SE UCH RLI RLII Snøfrid Sagadottir Nina Schneider, 6 starter , 130
poeng

ÅRSMELDING FRA MUSEUMSGRUPPA
v/ Turid Helfjord, Rita Daverdin og Karen Elise Dahlmo.
Gruppa har hatt ett møte på Messenger i 2020. Vi bruker
ellers chattegruppa vår ved behov.
1. Arkiv i Nordland.
Vi ser oss mer og mindre ferdige med å ha fått sendt inn
arkivmateriale fra klubbens historie.

ÅRETS UTSTILLINGSHUND 2020
v/ Ellen Utsi og Anette Vabø

Plassering

Poeng

Plassering

Poeng

Tellende
utstillinger Eier

75

3

Anette Vabø

2

Paluna's Kira Unnidotter

57

3

Anahita Juvelid og
Alexander Hope
Eriksen

3

Alfa

54

3

Gerd Langenes

Vi har tidligere blitt enige om at det ikke er klubbens og vårt
ansvar at private arkiv skal sendes inn i regi av klubben.
Dersom det skal etterspørres fra private arkiv, må dette
diskuteres også av styret.
2. Prosjektidè for å evt. kunne bruke gamle bilder som vi kan
få innsendt med konkrete mål på hva vi ser etter.
Det kan være å se på bilder i 10-års perspektiv.
• Før 1940, 1940-1950, 1950-1960 osv.
• Velge ut hva vi vil se etter om det er tegn på endring av
utseende på hundene
• Se på f. eks hode, uttrykk, labber, totalinntrykk
• Se på bruk av hundene i resten av landet, det er stor
mangel på dokumentasjon fra andre steder enn Værøy
• Er hundene blitt mer like hverandre?
• Utstillingsbilder
Lundehund-nytt nr. 2- 2021
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Dersom dette er ønskelig å jobbe videre med, kan vi etterspørre bilder fra medlemmer og andre interesserte og så opprette ei gruppe som kan jobbe med materiellet. Dette kan
formidles enten gjennom klubbens vanlige informasjonskanaler eller på et medlemsmøte.
3. Jektefartsmuseet
Har hatt kontakt angående plakatutstillingen og vandreutstilling som har vært planlagt. Vi har fått tilbakemelding om at
denne er ikke kommet i mål ennå. Det er søkt om midler,
men museet har ikke fått noe ennå.
Museumsgruppa har i samarbeid med Jektefartsmuseet planlagt Lundehunddag i Bodø på Jektefartsmuseet med utendørs aktivitet, infostand og foredrag lørdag 29. juli 2021.
ÅRSRAPPORT FRA AVL- OG SUNNHETSUTVALGET
OG KRYSNINGSGRUPPA
for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020
Avl- og sunnhetsutvalget (ASU) har i denne perioden hatt
følgende medlemmer:
Christen Lang, Bergen (leder)
Hanna Gautun, Trondheim
Torbjørg Lille Wagtskjold, Bergen
Sigrun Rytter, Vega
Ingvild Svorkmo Espelien, Trondheim
ASU har hatt ett fysisk møte i Trondheim samt 13 skypemøter i 2020. I tillegg har mange saker blitt behandlet fortløpende pr e-post.
ASU har fått inn 83 henvendelser (som ikke angår krysningsprosjektet) i perioden. Disse henvendelsene kommer via telefon, e-post og Facebook fra hundeeiere som søker råd i forbindelse med avl (37stk), sykdom mm (39 stk) eller annet (7
stk). Spesielt i helsespørsmål, kan kontakten vare over mange uker/måneder og være ganske hyppig. Denne aktiviteten
er viktig for rasen. Videre har ASU behandlet seks saker fra
styret og generert seks egne saker.
Huskeliste for oppdrettere
ASU oppdaterer Huskelisten for oppdrettere på klubbens
hjemmeside ved behov.
Gastroguide
Gastroguiden ble publisert i juni 2017 og er tilgjengelig på
klubbens hjemmeside. Guiden oppdateres ved behov.
Databasen
Torbjørg Lille Wagtskjold er ASUs representant i forbindelse
med videreutvikling av databasen i samarbeid med Marc Daverdin, samt vedlikehold av hunderegisteret.
Fagseminar om RAS
Dette var planlagt gjennomført 24. til 26. april, men måtte
utgå grunnet korona-restriksjonene. Seminaret vil bli gjennomført senere, forhåpentligvis i 2021.
Oppdrettersamling
Det har ikke blitt avholdt oppdrettersamlinger i 2020 grunnet korona-restriksjonene.
Oppdatering av valpepris etc.
Etter tilbakemeldinger fra flere om at valpeprisen burde vur16
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deres på nytt, vedtok styret å heve denne til 18.000,- fra 1.
januar 2021. Fra samme dato endres også beløpet for godtgjøring til hannhundeier til 2.500,- per valp, samt at kompensasjon for kryptorkide valper utgår.
Frossen sæd
Etter søknad til NKK og Genressurssenteret ble det i 2018
gitt tillatelse til å inseminere fem tisper med sæd tappet av
lundehunder i 1995. To tisper ble inseminert og ett kull på
fire valper ble født i januar 2019. Den andre tispen gikk tom.
En tredje tispe har blitt inseminert og et kull på tre tisper ble
født i juni 2020. DNA-prøver av disse valpene har blitt sendt
inn for analyse.
NKK har nå stoppet prosjektet i påvente av et generelt regelverk for uttak av sæd fra deres sædlager. ASU har hatt dialog
med NKK om saken i 2020 og vil fortsette arbeidet fremover.
Hundetellingen 2020
Hundetellingen ble gjennomført på rekordtid, og med hele
99 % besvarelse! Tellingen ble besvart hovedsakelig elektronisk, med bare et mindre antall telefontellinger. Denne gangen var også krysningshundene invitert til å delta i tellingen.
Alt i alt hadde vi 722 hunder fordelt på 359 tisper og 363
hanner per 1. januar 2020.
Internasjonalt arbeid
Grunnet reiserestriksjonene ifm koronasituasjonen ble det
ikke gjennomført internasjonalt møte med de andre nordiske landene i 2020.
Informasjonsarbeid
ASU har hatt 5 innlegg om aktuelle tema rundt helse og avl
på lundehund og 4 artikler om krysningsprosjektet i Lundehund-nytt og en artikkel om Hundetellingen i Hundesport.
Krysningsprosjektet
Krysningsgruppa har i perioden bestått av medlemmene i
ASU. Merete Evenseth har, på vegne av styret, vært mottaker
av e-poster som omhandler prosjektet.
Kull
Vi har hatt to krysningskull i 2020. Til sammen hadde vi 12
førstegenerasjonshunder, 28 andregenerasjonsvalper og 7
tredjegenerasjonsvalper pr. 31.12.2020. Det arbeides fortsatt
med å finne norrbottenspets-tisper/hanner for prosjektet.
Det er stor interesse for krysningsprosjektet og ASU får jevnlig henvendelser fra folk som er interessert i valp.
Mønstring av prosjekthunder
Fire prosjekthunder har blitt mønstret i 2020. Tre av disse i
Tromsø og en på Østlandet. Hundene ble fotografert, målt,
veid og beskrevet ved hjelp av et detaljert skjema. Resultatene fra mønstringsskjemaene har blitt digitalisert i ett samlet
dokument.
Revisjon av planen for prosjektet
Krysningsgruppa jobber med en revisjon av planen for prosjektet i lys av erfaringer fra prosjektets første fem år. Seleksjon av hunder for videre avl og risiko for import av nye lidelser er sentrale tema.
Forskning og helse
«Kapselprosjektet»
Det er etablert et samarbeid med Ellen Skancke (NMBU) for
å forsøke å utvikle en metode for å avdekke om en hund er

disponert for IL eller ikke. En søknad fra NMBU til Agrias
helsefond i 2019 ble tildelt 80.000 NOK i støtte til prosjektet i desember 2019. Dette, sammen med støtte fra Dyrlege
Smidts stiftelse og innsamlede midler fra klubbens medlemmer sikrer nødvendig finansiering. Prosjektet var planlagt å
starte i 2020, men har blitt utsatt til 2021 pga Covid-19 og
flytting av NMBU til nye lokaler på Ås.

RAPPORT FRA GIARDIA KONTAKTEN
v/ Gerd Langenes

DNA-studier
En søknad til Landbruksdirektoratet om 60.000 NOK til
DNA-testing av lundehunder og prosjekthunder ble innvilget i 2019. Prøver av 33 hunder ble sendt til DNA-analyse i
2019. Isolasjon av DNA fra munnsvabber blir utført av Claudia Melis og resultatene analyseres av henne i samarbeid med
Astrid Vik Stronen. Disse studiene vil gi verdifull innsikt i
rasens situasjon og være av stor betydning for krysningsprosjektet fremover. Pga Covid-19 har vi fått utsettelse for å bruke opp disse midlene til høsten 2021.

Jeg ser tydelig at det er mer giardiainfeksjoner i sommer
halvåret. Og i 2020 virket det som om antallet hunder med
Giardia økte, selv om de fleste utstillinger var avlyst. Det er
dessverre fortsatt en del som starter opp med IL behandling,
uten først å sjekke om det kan være en Giardiainfeksjon.
Symptomene er svært like, men behandlingen er forskjellige.

HD-status hos lundehund
Lundehunder har generelt ikke hofteproblemer og deres
HD-status er derfor ukjent. For å avklare om lundehunder
kan få diagnosen C med NKKs avlesningsregime fikk ASU
HD-røntget et begrenset antall lundehunder i 2019 og 2020.
Av de 12 lundehundene som ble sjekket, fikk to hunder diagnosen HD-C. Siden det ikke er ønskelig å innføre HD som
et seleksjonskriterium hos lundehund, ble prosjektet stoppet
etter disse to funnene av C-hofter.

RAPPORT FRA VALPEFORMIDLER
v/ Gerd Haugen og Alejandra Garcia
I 2020 fikk vi enorm etterspørsel etter valp. Det kom mellom
1 til 4 innsendte skjemaer om dagen og i tillegg opp til flere
e-poster så å si hver dag.
Flere oppdrettere har solgt utenom formidlingen, men vi har
allikevel fått spørsmål om å bistå både nye og etablerte oppdretter. Også noen få oppdrettere i Sverige har fått hjelp til å
finne kjøpere.
Det er ingen tvil om at det er veldig tidskrevende å se gjennom skjemaene når det har blitt så mange på interesseliste
som det er nå. Fortsatt sliter vi med at folk ikke melder ifra at
de ikke ønsker å stå på lista, enten fordi de har fått valp eller
at det ikke er aktuelt lenger, men vi opplever at det har blitt
noe bedre. Det kan skyldes at oppdrettere har blitt flinke til å
be de fjerne seg fra lista.

Statistikk: formidling gjennom valpeformidler

2017

Ser ofte at hunder som har slitt med Giardia etter hvert utvikler IL.

RAPPORT FRA MAGE/TARM KONTAKTENE
Unni Hofstad: Ikke mottatt rapport.
Gerd Haugen: Ikke mottatt rapport.
Hanna Gautun:
I 2020 mottok jeg 33 henvendelser fra lundehundeiere med
hunder med mage-/tarmproblemer av ulik karakter. Antallet
henvendelser ligger på samme nivå som i 2019. Disse har blitt
fulgt opp i ca 3 - 16 uker eller mer, til tider ganske hyppig
(nesten daglig i starten) alt etter problemets karakter og utvikling. Ikke alle hundene har IL, noen har en magekatarr,
noen en infeksjon av en bakterie eller parasitt (for eksempel
giardia) og ikke minst, så har noen flere tilstander på en gang.
Noen hunder med IL får andre kompliserende tilstander underveis, da de er ganske sårbare. Noen hunder har nettopp
blitt syke mens andre har vært det lenge.
Jeg har også diskutert behandling av noen IL-syke hunder
med noen veterinærer. Dette har gjerne skjedd med utgangspunkt i Gastroguiden som vi har fått flere gode tilbakemeldinger på.
Arbeidet med å gi råd til eiere med syke hunder kan til tider
være ganske energitappende. Jeg mener allikevel at det er viktig at klubben og ASU har noen som kan gi råd i disse tilfellene og er innstilt på å fortsette med det.

RAPPORT FRA LUNDEBUA
v/ Merete Evenseth

Per 1. mars 2020 har vi 590 på interesselista.

År

Som kontaktperson for Giardia i klubben, får jeg mange henvendelser i løpet av året. De fleste tar kontakt på telefon eller
Facebook. Spørsmålene går mest på behandling og hvor mye
som må vaskes hjemme.

Fødte valper

Valper
formidlet

Omplasseringshunder

Interesseliste

80

23

2

109

2018

85

36

5

123

2019

77

31

2

200

2020

140

30

3

431

Klubben selger jevnt og trutt mange bøker i løpet av et år. På
det meste har jeg fått 5 bestillinger på en dag. Vi har noen
andre varer også som selges mest av på Lundehunddagene.
Styret er veldig åpne for gode produkter, som vi kan ha i
Lundebua. Vi har et flott samarbeid med Magnor glass for
bestilling av øl og vinglassene våre, slik at vi slipper å ha de
på lager, men kan bestille rett for kunden.
De fargerike halvstruphalsbåndene fra Kifani er veldig
populær og de bestiller vi inn når det begynner å bli fritt
på lageret, som er i Tromsø hos leder. Lageret av bøker er i
Kongsvinger hos Geir Morten Jansberg.
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Varelager
Varer Lundebua
2020

PR 31.12.19

T-skjorte grønn
Ølglass fra
Magnor med
lundehund motiv

kjøpt i 2020

2

pr 31.12

innkjøpspris

utsalgspris

Totalt
varelager

1

kr 100,00

kr 150,00

kr 100,00

Bestilles rett fra
Magnor

3

kr 189,00

kr 300,00

kr 0,00

Vinglass fra MagBestilles rett fra
nor med lundeMagnor
hund motiv

14

kr 185,00

kr 300,00

kr 0,00

Lundehund boka
innkjøpt fra forlaget

457

394

kr 75,00

kr 399,00

kr 29 550,00

Lundefugler kosedyr

73

1

kr 5,00

kr 50,00

kr 5,00

Pins med NLK
labben/logo

7

0

vet ikke, 30

kr 50,00

kr 0,00

145

140

Gave 10

kr 50,00

kr 1 400,00

Porselenskrus
med lundehunden

15

3

vet ikke, 50

kr 90,00

kr 150,00

Tøymerke stor
logoen

49

44

vet ikke, 30

kr 50,00

kr 1 320,00

4

1

kr 145,00

kr 250,00

kr 145,00

0

kr 200,00

kr 300,00

kr 0,00

0

kr 150,00

kr 250,00

kr 0,00

30

26

kr 199,20

kr 250,00

kr 5 180,00

Pins lundefuggel,
gave

Lundefugler for
veggoppheng fra
Keramikkhagen
Keramikk kopper
fra Keramikk
hagen
Lundehund lue.
Jeg elsker lundehunden min

23
10

Boken « Alt for
Norge»
Halvstrup
halsbånd fra Kifani

13

40

36

kr 354,00

kr 400,00

kr 12 744,00

Lundehund garn
fra Selbu Spinneri.

72

77

145

kr 42,50

kr 100,00

kr 6 163,00

Totalt varelager
pr 31.12.2020
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kr 56 757,00

ROSETTER oversikt 2020
Ant. pr INNKJØP31.12.20
SPRIS

LAGER
VERDI

HP Valp

2

kr 30.90

61,8

BIR Valp

4

kr 31.10

124,4

BIM Valp

2

kr 31.10

62,2

13

kr 22.40

291,2

3

kr 31.10

93,3

Barn og Hund
BIR Junior

2

kr 31.10

62,2

Excellent

34

kr 31.10

1057,4

Very good

13

kr 31.10

404,3

CK

36

kr 32.50

1170

Championat

13

kr 51.40

668,2

BIM Junior

Cert

3

kr 36.10

108,3

BISS

0

kr 124.70

0

BIR

6

kr 51.40

308,4

BIM

6

kr 51.40

308.4

BIR Veteran

2

kr 31.10

62,2

BIM Veteran

3

kr 31.10

93,3

HP Avlsklasse

17

kr 31.10

528,7

HP Oppdrett

10

kr 31,10

311

Beste Oppdr.klasse

5

kr 31.10

155,5

Beste Avlsklasse

7

kr 31.10

217,7

Hederspris

0

kr 124.70

0

Sum lager 2020

5780,1

Redaksjonen har også i 2020 sendt ut fire utgaver. Bladet er
tildelt ressurser som gir oss gode muligheter til å produsere et innholdsmessig og kvalitativt tilfredsstillende blad for
klubbens medlemmer innenfor budsjetterte rammer.
Redaksjonen arbeider meget godt sammen, og har et godt
samarbeid med klubbens styre og arbeidsgrupper. Mye av
bladets innhold produseres av redaksjonen og klubbens komitéer og utvalg. Medlemmer sender inn stoff til oss, og vi er
veldig fornøyde med de bidragene, enten det er artikler eller
bilder. Vi har også et godt samarbeid med trykkeriet som er
valgt etter anbudsrunde.
Medlemmer som ønsker å sende artikler og bilder for publisering i bladet kan kontakte redaksjonen på e-postadressen
redaksjon@lundehund.no .

NORSK LUNDEHUND KLUBB AVDELING
TRØNDELAG
Styret for Norsk Lundehund Klubb Avdeling Trøndelag har
i 2020 bestått av:
Hilde Birgitte Berg Altø (leder)
Jann-Magnar Fiskvik (nestleder)
Claudia Melis (sekretær)
Gunn Tove Ormset (kasserer)
Merethe Varslot Boneng (styremedlem)
Iren Storli (varamedlem)
Siri Monkan (varamedlem)
Revisorer: Mari Østgaard, Trond Åge Seem (vara)
Valgkomite: Unni Storli, Tonje Andersen, May Elisabeth Lernæs Selbekk (vara).

ADFERDS- OG BRUKSEGENSKAPSGRUPPA
v/Solveig B. Steinnes

Avdelingen avholdt årsmøte 14. mars

Ingen aktivitet i 2020 pga Corona situasjonen

Styret har hatt 2 ordinære styremøter. I tillegg har flere saker
blitt behandlet på epost/zoom.
Avdelingen har hatt følgende aktiviteter i perioden:

ÅRSRAPPORT FOR HJEMMESIDEN
- LUNDEHUND.NO
Ikke mottatt rapport

ÅRSRAPPORT FRA REDAKSJONEN
FOR LUNDEHUND-NYTT
Redaksjonen har bestått av
Elin Maribo, Bømlo (redaktør)
Jon Wagtskjold, Bergen
Solveig Bjørkenes Steinnes, Bardu
Dagrunn Mæhlen, Lensvik
Lundehund-nytt er klubbens medlemsblad. Bladet har også i
år kommet ut med fire utgaver, ca. hvert kvartal. Bladet distribueres til registrerte betalende hovedmedlemmer når redaksjonen avslutter arbeidet med hver utgave.

Lonkantreffet 2020
Siste helgen i august arrangerte vi aktivitetshelg på Lonkan
Gård hos Hilde & Herold i Vallersund.
Det var flere aktiviteter lørdag, med besøk fra instruktør Hilde-Britt Nilsen fra nord som instruerte i diverse aktiviteter
og nyttige tips som kloklipp etc.
Vi arrangerte også et høyst uoffisielt valpeshow med hele 9
påmeldte valper, med Per-Harald Nymark som dommer. Vi
hadde også Barn & Hund.
Matutsalg fra Halsan kjøtt. Campingplass rundt på tomten.
Kurs i Rallylydighet 7.-8. november 2020
Avholdt hos Sportshunder i en av deres lokaler på Havstein.
5 deltakere og 5 hunder påmeldt.
Flere nye hundeeiere tok turen, kjempegøy at vi også får sett
de nye ansiktene og hundene på kurs.
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Pga Covid-19 har det vært begrenset aktiviteter hos oss, men
det har vært flere spontantreff rundt omkring i løpet av året.
Støtte til kursavgift
Medlemmer som ikke hadde anledning til å delta på kurs
Rallylydighet pga. lang reisevei, kunne søke om støtte på kr.
500 for deltakelse på ett lignende aktivitetskurs i sitt nærområde. Avdelingen satte av kr. 3000 til dette formålet. Ingen
søknader kom inn.
Grasrotandel til Avdeling Trøndelag
Avdelingen er registrert for å motta støtte gjennom Grasrotandelordningen til Norsk Tipping. Ordningen ga en inntekt på 15.351,50 NOK i 2020.
Eiendeler
Pr. 31.12.2020 har Norsk Lundehund Klubb Avdeling Trøndelag følgende eiendeler:
• Ett utstillingsbord
• To dommerkofferter
• En roll-up
• Ett hinder
• En tunnel

2020 skulle som kjent bli det året da Lundehunddagene måtte
avlyses på grunn av en pandemi. Og vi hadde gledet oss til å
treffes på Værøy! Arrangementskomiteen var det Troms og
Finnmark som stod for, og vi hadde allerede lagt ned en del
innsats før det ble klart at treffet måtte avlyses.
Likevel har det vært en hel del aktivitet, mest i form av spontane treff. I Tromsø-området har det til tider vært ukentlige
treff med stort oppmøte. Harstad-området har hatt en veldig
fin økning i antall hunder det siste året, og der har det blitt et
eget lite miljø med flere treff.
Det har vært hele fem utstillinger i 2020. NKK Tromsø går
i minneboka med det verste været noensinne, og vi har hatt
mye dårlig vær før. Hele utstillingsområdet var blåst bort i
løpet av natten, og vi gikk i et gjørmehav. Likevel klarte arrangørene å gjennomføre utstillingen, etter mange timers
venting. «Litt preget av det dårlige været» stod det på mange
av kritikkene fra dommer Christen Lang.
Samme helg som NKK Tromsø ble det gjennomført mønstring av de tre prosjekthundene som bor i Tromsø, en
I1-blanding og to B3-blandinger.

Innlegg til LH Nytt
Styret har sendt inn kort rapport om aktiviteten i avdelingen
til samtlige 4 nummer av Lundehund Nytt i 2020.

Også i 2020 jobbet vi for Tromsø lufthavn og Avinor med å
lete egg rundt flyplassen. Med 201 egg har det faktisk vært en
økning i antall egg kontra tidligere år.

Facebook
Avdelingen har en egen Facebook-side: Norsk Lundehund
Klubb Avdeling Trøndelag.
https://www.facebook.com/pages/Norsk-Lundehundklubb-avd-Tr%C3%B8ndelag/1590730547819151?fref=ts

Nordland nord
v/ Else-Britt Lian,

Og en Facebook gruppe: https://www.facebook.com/
groups/819971271408467/

ÅRSRAPPORTER FRA FYLKESKONTAKTENE
Troms og Finnmark, nord
v/ Janne-Grethe Konst Strøm
Pr. 02.03.2021 er der det totalt 17 lundehunder i Finnmark,
fordelt på er 11 hanner og 6 tisper.
2020 har vært et lite aktivt år for de som driver med utstilling
og konkurranse. Vi har heller ikke hatt noen treff.
Det er fortsatt mange som prøver å få til valpekull. Vil bare
berømme innsatsen til alle i Finnmark. Dere kjører langt med
hundene deres uansett årstid og vær. Alle stiller hundene til
posisjon bare løpetid nevnes. Vi får dette til tilslutt!
Troms og Finnmark, sør
v/ Nina Schneider
Pr. desember 2020 bodde det ca. 48 lundehunder i det som
har vært Troms fylke, 19 tisper og 29 hannhunder. I tillegg
har vi fire prosjekthunder i regionen.
Det ble det født ett kull i Tromsø i 2020. Utover det har det
vært en god del paringsforsøk som ikke lyktes. Vi har stort
sett uerfarne hannhunder, så vi får håpe at noen av dem
knekker koden i 2021!
20
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Hei alle dere!
Som fylkeskontakt har jeg hatt flere henvendelser fra mennesker som ønsker seg lundehund. Noen har ønsket å høre
mer om rasen, og noen har ønsket å møte noen med lundehund. Jeg har hatt med meg Linde Seraphim til en familie
som var svært interessert i rasen. Noen av disse menneskene
står på ventelisten for å få valp.
Ellers har det siste året vært preget av sorg og gleder. 20. august måtte jeg avlive mi kjære Tuva, etter et par måneder med
sykdom. Hun ble nesten 12 år, men hadde aldri vært syk. Det
var stor sorg å miste ei så eiegod lundejente.
I Narvik er det nå sju lundehunder, og det har det aldri vært
tidligere. Våren 2020 kom lille Alva fra Mosjøen. Vi møttes,
og både mennesker og hunder fikk god kontakt. Andre gangen vi møttes, var lille Nils kommet fra Tårstad i Evenes kommune. Eierne til Nils var så glade for at tilfeldigheter førte til
at de fikk lundehund tidligere enn de hadde trodd.
I løpet av 2020 har vi ikke hatt noe felles treff med alle hundene, men vi har jevnlig kontakt med hverandre og møtes når
vi har mulighet.
Vi håper på flere fine turer med hundene våre utover våren
og sommeren!
Nordland sør
v/ Hilde- Britt Nilsen,
Ikke mottatt rapport.

Møre og Romsdal.
v/ Cecilie Standal
I Møre og Romsdal har jeg ikke hatt noen samlinger pga korona i 2020.

Vestland
v/ Lille Wagtskjold
I Vestland fylke er det nå 71 lundehunder, fordelt på 42 hanner
og 29 tisper, inkludert 7 nye valper samt 1 importert hannvalp.
2 kull har sett dagens lys i Vestland i 2020, mens 5 hunder har
gått bort, 4 tisper og 1 hanhund. 34 lundehundeiere er medlemmer i klubben.
Fylkets eldste hund er Odin Nico på 12 ½ år, som eies av Eline
Børtveit.
Dessverre har koronasituasjonen gjort det vanskelig å få til
treff, så det får vi ha til gode til situasjonen har bedret seg.

Rogaland
v/ Liv Skjervik
I Rogaland er det pr idag 69 lundehunder. Det har vært et godt
valpeår med hele 7 valpekull og til sammen 23 valper. 11 av
disse valpene blir værende i Rogaland.
Av aktiviteter har vi hatt Ognøy treff og Talgjetreff i løpet av
sommeren.
Tirsdagstreffet hadde noen ukers pause da koronaen brøt ut
i mars, men startet opp igjen før sommeren. Der er god uteplass og koronaregler blir fulgt, så mange av Rogalands lunde
hunder er å finne i Hundeparken på tirsdager.
Det er stadig stor etterspørsel etter valper, så vi håper folk er
tålmodige og venter den tiden det tar.

dette MÅ gjentas, men blir nok ikke hvert år.
Så har vi flere lundehunder fra Agder som virkelig har gjort
seg bemerket i utstillingsringen i 2020!
På Norsk vinnerutstilling i Lillehammer ble Lundeheim´s
Finn Emblason, eier Gitte Pedersen, Sirdal både Norsk vinner og Norsk juniorvinner! Bland tispene ble Paluna`s Kira
Unnidotter (Pernille) til Anahita Juvelid og Alexander Eriksen
Norsk vinner. De er fra Farsund. Vår egen Ålvisheim`s Sol Livesdotter ble Norsk veteranvinner. Vi gratulerer så mye med
de flotte titlene dere tok med hjem til Agder.
Så skjedde også det som ikke er skjedd før i vår rase ... På utstilling i Bø ble Best in show valp en lundehund!!! Litt seinere
samme dag ble Best inn show også vunnet av en lundehund
tispe!! Begge tispene er eid, handlet og oppdrettet av Anette
Vabø!! Dette er en sensasjon og jeg er veldig glad for at jeg fikk
opplevd dette.
Til daglig heter disse to tispene fra Pride of Norway, Lina og
Tindra. Vi gratulerer enormt mye til dette mesterstykke som
oppdretter Anette Vabø klarte her.
Seinere på høsten i november hadde vi et utendørs treff på Angelstad i Tvedestrand. Bålpanne og pølser slo godt an denne
fine dagen. Lundehunder og eiere kom og viste frem sine hunder, ble kjent og stilte spørsmål. Vi hadde også igjen invitert
flere som ønsket å treffe rasen, noen står på valpeliste og andre
står der nå. Vi kommer til å gjenta at interesserte også blir bedt
på treff, det er nyttig for både oppdrettere og de som ønsker
seg valp i fremtiden.
Hvordan dette året blir vet vi ikke noe om enda, men satser på
at mange av oss treffes på Bømlo til sommeren.

Vestfold og Telemark
v/ Tove Strandmoe
Ikke mottatt rapport

Agder
v/ Gerd Langenes

Viken vest
v/ Kristin Duvold

Da var annerledes året 2020 over, med mange treff og aktiviteter avlyst pga Corona. Agder har allikevel hatt mye å holde på
med. Mener det er kommet 11 valper i 2020.

Ikke mottatt rapport

Når treffet på Værøy ble avlyst, så hev vi oss rundt å arrangere
"Den Sørlandske lundehund festivalen» på Lindesnes.
Dette ble en stor suksess! Reker, natursti, turer, og lek og moro
for hele familien. Uhøytidelig kåringer med flotte diplomer,
barn og hund, med diplom og knallflotte rosetter til alle, var en
høydare. Vi inviterte også mange som ikke hadde lundehund,
men som gjerne ville treffe rasen og eiere. Vet at noen av disse
i dag har sin egen lundehund. På lørdagen var vi til sammen
rundt 60 stykker.
Vi hadde god plass og alle smittevernhensyn ble tatt. Julian
løp rundt med håndsprit og minnet alle oss voksne på koronaen. Deltagere på treffet kom fra Agder, Rogaland, Telemark og
Vestfold, og Trøndelag. Har fått mange tilbakemeldinger om at

Viken øst
v/ Irene Zakariassen
Her kommer en liten årsrapport fra Østre Viken for 2020. Som
alle andre steder, har 2020 vært et annerledes år på godt og
vondt. Strenge restriksjoner har gjort at det har vært færre
treff.
Allikevel har det vært arrangert to treff på Kjerringholmen i
Sarpsborg. Et i februar, og et i oktober. Det har vært godt oppmøte, og 10-15 hunder begge gangene. Det har også vært mindre treff og sammenkomster rundt omkring. Både planlagte
og tilfeldige.
I 2020 har ikke jeg fått så mange henvendelser som de foreLundehund-nytt nr. 2- 2021
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gående årene. Noen henvendelser på mail og telefon har det
vært, men korona har nok sørget for at ikke så mange ønsker
å komme på besøk.
Etter ønske fra de andre, planlegger vi for flere treff på Kjerringholmen også i 2021. Disse treffene er åpne for alle.
Vi håper på et godt år i 2021, med større muligheter til å
komme sammen.

Oslo
v/ Pascale Renee Cyr
Ikke mottatt rapport

tidligere fylkesgrenser for Oppland og Hedmark. Denne rapporten gjelder tidligere Oppland fylke.
Pr. 31.12.20 er det 32 lundehunder i Oppland, 20 tisper og 12
hannhunder. Altså omtrent uforandret antall fra 2019. Håkon i Hunndalen ved Gjøvik er den eldste med sine 14 1/2 år!
Corona har dessverre satt store begrensinger på aktiviteten
i 2020. Tidligere har det vært fast treff ved Prøysenhuset i
Ringsaker hver måned med unntak av jul og sommerferie.
I 2020 har dette begrenset seg til tre treff i regi av facebookgruppa «Lundehundeiere i Innlandet», pluss noen mer uformelle treff samme sted. Treffene har tradisjonelt hatt god
slutning, og betyr mye for kontakten mellom lundehundeierne i fylket. Håper vi i 2021 kan få kontroll på coronaen og
møtes igjen som før!
Innlandet øst
v/ Geir Morten Jansberg

Innlandet vest
v/ Gro W. Viken
Innlandet har to fylkeskontakter som deler oppgavene etter

Ikke mottatt rapport

TAKK TIL ALLE!
Styret ønsker å takke alle våre tillitsvalgte, frivillige og andre støttespillere for deres innsats og engasjement for lunde
hunden og klubben i året som er gått!
Merete Evenseth
leder

Elisabeth Røsholdt
nestleder

Karen Elise Dahlmo
skriver

Solveig B. Steinnes
kasserer

Tor-Arne Helle
styremedlem
Gunn Haugstulen
varamedlem
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Morten Strandmoe
varamedlem

VEDLEGG 1 TIL ÅRSMELDINGEN 2020
KLUBBENS EIENDELER

RIKSARKIVET

•

Originalbildet av Måstad, tegnet av kunstneren

•

•

Et stort vevd teppe av en Lundefuggel, gitt av
Christen Lang og skal følge lederen av klubben. Er
hos leder.

SENDT TIL ARKIV I NORD I 2018-2020

Aina Johansen fra Værøy. Ble brukt til å trykke opp
æres diplomer. Bildet er rammet inn og skal gå som
et” vandrebilde” mellom klubbens ledere. Er nå hos
leder.

•

Porselensfat fått til 50 års jubileet fra DCNH. Er hos
leder.

•

Stoffbilde av lundefugler, mottatt fra Christen Lang
i 2017. Er hos leder.

•

•

•

2 stk utstillingstelt. 1 stort telt med stenger, beregnet
for utstillinger, 3 kaffekanner, 1 høydemåler, 2
utstillingsbord, malte plasserings kjegler 1-4 plass
og diverse premier og sløyfer til utstillinger. Er hos
Karen Elise Dahlmo
De resterende Måstadpokalene, som ble gitt av
familien Burschil fra Tyskland. (25 stk ferdig med
årstall, ble gitt i 2005). Oppbevares hos Solvor
Melum. Til Værøy 2012 hadde Klaus Burschil med
pokaler fra 2023-2029.
Diverse” standsmateriell”, 1 fiskegarn, 4 glass kavler,
2 rolluper med bilder og logoen til klubben, 12
kvm teppefliser, 7 plakater og en stor rollup, som
klubben fikk fra NKK i 2016 med bilde av Benoni
og Rosa samt litt diverse plakater og inngjerdingen.
Dette er hos Geir Morten Jansberg

•

En stor banner av Måstad, som klubbens leder fikk
i 2020 fra en sportsforetning i Tromsø. Bildet er tatt
fra Håheia mot Måstad og ble laget av sportskjeden
Norrønna. Den er hos leder.

•

Datautstyr til klubbens database. (er stasjonert hos
Marc Daverdin)

•

En minnepenn med klipparkivet, skannet av Helge
Tollefsen, befinner seg hos leder.

•

Trykk kloss med klubbens logo. Laget til klubbens
50 års jubileum for å bruke til trykk på skinn etc.
Kan lånes ut. Er hos leder.

•

Restopplaget av Lundehundboka er lagret hos Geir
Morten Jansberg, på butikken hans.

•

Lundebua med varelager er hos Merete Evenseth

Eleanor Christies private arkiv og fotografier, ca.
750 dokumenter og like mange fotos. Skannet
inn av Helge Tollefsen og levert Riksarkivet
14.11.2014. Dokumentene ligger ute på nettet www.
arkivportalen.no

•

Hefte fra evaluering av Værøytreffet,
Spesialutstillingen på Øysand og et hefte over alle
vandrepokalene til klubben med statuttene og
vinnerne.

•

Glassmonement fått til 50 års jubileet fra NKK

•

NLK fane fra klubbens oppstart, av labben

•

Brodert bilde fått til 50 års jubileet fra den finske
lundehund klubben.

•

En minnepenn over en god del gamle bilder fra
klubbens oppstart. Skannet av Helge Tollefsen hos
Sofie Schønheyder. Lagret på klubbens Dropbox.

•

Ingvild Espelien hadde noen bokser med
originalbilder, samlet inn til boken.

•

Ei eske med gamle gjenstander fra arkivet til Sofie
Schønheyder.

•

En del regnskapspermer frem til 2015

•

Sofie Schønheyder’s fysiske arkiv fra klubbens
begynnelse.

•

Gml fysisk arkiv angående registrering av valper
og utstillinger. Resultatene er lagt inn i Databasen.
Dette arkivet kommer fra Laila Koldingsnæs
Myrvold og Gro W. Viken
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Digitalt årsmøte 2021
Norsk Lundehund Klubb

Saker til behandling
INNKOMNE SAKER
Styret har mottatt fire saker fra medlemmer til behandling på årsmøtet innen fristen 31. mars 2021:
1. Revidering av regler og poeng, årets utstillingshund
2. BIG og BIS poeng
3. Forslag til nye årskonkurranser
4. Forslag om å dele årets aktivitetshund konkurransen i to
Styret har styrebehandlet to av sakene (sak 1 og 2 ovenfor) i løpet av flere ordinære styremøter tidligere og har
brukt utallige timer for å komme frem til vår konklusjon. Selv om alle de fire innkomne sakene kan sees som rene
styresaker velger styret å legge dem fram for årsmøtet fordi de er fremmet som årsmøtesaker av innsenderne.
Årsmøte velger styre og styret er ansvarlig for klubbens drift mellom årsmøtene. Styret er dermed delegert plikt
og ansvar for at saker behandles på vegne av klubbens årsmøte i driftsåret. Selv om ikke alle innsendte saker til
ordinær styrebehandling får et ønsket utfall for innsender, er det altså styret som har ansvar for å avgjøre sakene
på vegne av medlemmene i løpet av driftsåret. Dette betyr at det ikke tilligger årsmøtet å saksbehandle enkeltsaker
som er delegert til styret for behandling slik arbeidsform og roller beskrives i klubbens lover.
Styret er demokratisk valgt av årsmøtet for å drive Norsk Lundehund Klubb mellom hvert årsmøte i tråd med
klubbens lover. Vi må ikke komme dit at årsmøtet behandler saker som ligger under styrets ansvar. Det kan
oppfattes som mistillit til sittende styret. Styret velger i disse tilfellene ikke å tolke sakene i den retning, og
presenterer derfor sakene for årsmøtet med styrets anbefaling på ordinær måte.

SAK 1: REVIDERING AV REGLER OG POENG, ÅRETS UTSTILLINGSHUND
Innsendt av medlemmene Anette Vabø, Gerd Langenes, Pål Moi, Merete Knoff, Hanne Brynhildsvold, Liz Holt Iversen,
Ellen Utsi, Petra Ognøy, Gunn Blix Trøite, Anne Hatteland Nese, Kari Margrethe Haugland, Christine Myhre Reksten,
Alexander H. Eriksen, Marthe Engebretsen, Anahita Marlen Juvelid, Ludvig Oliversen, Nicole Close, Liv Skjervik og
Hilde Birgitte Berg Altø
For utstillingsåret 2020 reviderte styret fordelingen av poeng helt på slutten av året, med tilbakevirkende kraft.
Dette førte til at flere hunder som hadde oppnådd mange resultater langt over det en lundehund vanligvis oppnår mistet poeng og sank på resultatlistene på årets utstillingshund.
Vi mener at revideringer er en selvfølge, vi må følge med i tiden, men det er aldri greit å gjøre om på kriteriene
for konkurranser som allerede er gjennomført.
Medlemmene/konkurrentene skal alltid kunne ha full oversikt over hvilke regler som er gjeldene for de ulike
konkurransene før disse gjennomføres.
For noen betyr ikke utstilling så mye, men for andre er dette en viktig hobby og konkurranse hvor man jobber
hardt og kontinuerlig gjennom utstillingsåret OG i avlsarbeidet for å oppnå gode resultater.
Vi må ikke glemme at konkurransen egentlig handler om å ha/lage den hunden som er mest mulig lik den viktige rasestandarden vi har.
Forslag til ny ordlyd angående revidering:
Revidering av reglene for årets utstillingshund skal skje på slutten av året og gjelde for NESTE års utstillinger.
Revideringen skal aldri ha tilbakevirkende kraft.
Revideringen gjøres av årets utstillingshund komite og godkjennes av styret.
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Styrets redegjørelse:
- Sak 71 behandlet den 13.10.20: Utstillingsåret 2020 / Årets utstillingshund
Dersom det har vært et normalt utstillingsår, så er det de fem beste som er tellende i konkurransen.
Bør vi gi flest mulig sjansen i år og gå ned på tellende?
Styret vurderer situasjonen i 2020 dithen at antallet utstillinger i landet har vært færre enn i et normalår. Enkelte mindre
utstillinger har endatil droppet alt av finaler (BIG og BIS).
Vedtak: Vi gjør derfor en justering og går ned på tellende deltakelser fra fem til tre gjeldene for 2020. På denne måten
håper vi at flere får mulighet til å delta i konkurransen.
- Sak 86 behandlet på styremøte 15.12.20:
«Reaksjoner på Sak 65. Revidering av Årets utstillingshund 2020 angående BIS poeng», vedtatt av styret 15.09.20
Utdrag av saken, som omhandler denne sak 1 til årsmøte:
10 februar 2020 sendte leder følgende epost til komiteen for Årets Utstillingshund ved Ellen Utsi og Anette Vabø, etter en
diskusjon om 2019 hunden, som fikk BIS poeng uten å ha vært innom gruppefinalen først. Og denne gangen hadde det
betydning i toppen.
Sitat: «…. så ber jeg dere i komiteen for Årets utstillingshund diskutere om vi skal fortsatt ha det slik at en som får BIS
poeng uten å være innom gruppen, skal få disse poengene slik regelverket er i dag? Når det for andre er vanskelig nok å bli
plassert i gruppen først!» Sitat slutt
Styret fikk aldri noe konkret tilbakemelding på problematikken fra komiteen for Årets Utstillingshund og i mellomtiden fikk en hund til BIS poeng uten gruppefinale, altså i 2020.
Koronaen kom i mars og styret hadde mer enn nok med andre saker om vi var nødt å avlyse to store arrangementer. Alt av
utstillinger fikk en brå stopp og begynte ikke på igjen før juli 2020.
I september 2020 hadde 1/3 av alle utstillinger i Norge blitt gjennomført og de fleste hadde avlyst alle gruppefinaler. Styret
hadde en diskusjon om vi skulle avlyse årets Utstillingskonkurranse 2020 pga dette, men vi valgte å la den gå, men gå ned
på antall maks utstillinger fra fem til tre i håp om å få med flere. I tillegg vedtok vi å la de som hadde fått BIS poeng uten å
ha vært inne i gruppefinalene først, få poengene for gruppeplassering istedenfor Best in show plassering. Dette ble vedtatt
i september med tilbakevirkende kraft.
Styret er valgt av årsmøte for å drive klubben mellom to årsmøter og har siste ord i saker, som vi mener vi bør behandle i
daværende år. Dette er en slik sak og at noen ikke er fornøyd med vedtaket, er helt greit. Vi må av og til ta upopulære avgjørelser.
Dermed blir svaret fra styret på denne saken, at året 2020 var et «unntaksår» og ikke regelen. Det har bestandig vært revidering på høsten, som skal gjelde neste år utstillinger.
Vedtatt på styremøte den 18.februar 2021 under saksnummer 11/21:
Gjelder utstillingsåret 2021:
Da vi allerede kan lese på utstillingsoversikten til NKK at det er mange utstillinger som er avlyst allerede i 2021, vil vi
også i år bruke 3 utstillinger som tellende.
Dette står i retningslinjene, godkjent av styret den 15.09.20
Rapportering og revisjon
(fra mandat for arbeidsgruppen Årets Utstillingshund"
Komiteens arbeid avsluttes årlig gjennom rapport til styret i Norsk Lundehund klubb. Rapport skal avgis før siste styremøte før
deadline for Lundehund-nytt nr. 1, og skal inneholde:
•
•
•

Liste over alle deltakende hunder, rangert etter plassering. Ved poenglikhet mellom hunder, rangeres hundene likt
(delt plassering), men hunden med færrest gjennomførte utstillinger navngis øverst på lista. Foruten navn på hund og
poeng skal listen inneholde navn på eier og antall tellende utstillinger
Oppsummering av konkurransen til Lundehund-nytt
Informasjon om hvor mange innspill til endring av konkurransen komiteen har mottatt siden siste revisjon.
Lundehund-nytt nr. 2- 2021
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•

Komiteen skal også medvirke til at de tre beste i hver klasse har fått beskjed om å sende bilder av hundene til Lundehund-nytt før deadline for nr 1.

Samtidig med offentliggjøring av resultater oppfordres medlemmer i Norsk Lundehund klubb hvert år om å gi innspill på
behov for endring av konkurransereglene til komiteen. Komiteen har ansvar for å besvare og vurdere henvendelsene,
samt at eventuelle endringer komiteen går inn for, blir lagt fram for styret slik at styret kan behandle saken før ny
annonsering av konkurransen årets utstillingshund skal lages (Lundehund-nytt nr 4).
Regelverket revideres ved behov.

Styrets vedtak:

Årsmøtet orienteres, men saken går ikke til avstemming, da det allerede er slik det fungerer! Se
«rapport og revisjon». Unntaket er koronaåret 2020 pga force majeure.

SAK 2: BIG OG BIS POENG
Innsendt av medlemmene Anette Vabø, Gerd Langenes, Pål Moi, Merete Knoff, Hanne Brynhildsvold, Liz Holt Iversen,
Ellen Utsi, Petra Ognøy, Gunn Blix Trøite, Anne Hatteland Nese, Kari Margrethe Haugland, Christine Myhre Reksten,
Alexander H. Eriksen, Marthe Engebretsen, Anahita Marlen Juvelid, Ludvig Oliversen, Nicole Close, Liv Skjervik og
Hilde Birgitte Berg Altø

(BIG = BEST I GRUPPE 5, BIS = BEST I SHOW, ALLE RASER)
Inntil slutten av 2020 har poengfordelingen i Årets utstillingshund vært helt tydelig.
Man har fått poeng for de to høyeste oppnådde premieringene.
For noen vil dette være f.eks. CK og 2. beste tispe, for andre vil det være BIR og BIG3, og for noen BIG1 og BIS1.
Men, ikke alle arrangører arrangerer BIG finaler. Dermed går ALLE BIR hundene på hele utstillingen rett inn i samme BIS
finale.
Og man kan da bli stående med BIR og BIS 1-4 som de to høyest tellende resultatene.
Styret valgte på slutten av utstillingsåret 2020, til tross for mange negative tilbakemeldinger fra medlemmene, å gjøre om
på poengfordelingen av BIG og BIS poeng.
Styret mener at å bli plassert i denne type BIS finale er både enklere og mindre verdig enn hvis man først har blitt BIG1.
I tillegg tror noen at dette er å "hoppe rett til den store poengtabellen for BIS" og dermed få en høyere poengsum på en
enklere måte.
Det vil altså si at styret har vedtatt at hvis man blir plassert i en slik BIS finale vil man nå få poeng som om man skulle blitt
plassert i en BIG finale. I en BIG finale er det kanskje 20 deltagende raser/hunder på en god dag, Som regel betraktelig
færre.
Det er helt klart fantastisk å bli plassert blant så mange hunder,
Tenk da så vanskelig det faktisk vil være å bli plassert i en direkte BIS finale med kanskje så mye som 60 deltagende raser/
hunder.
Hvordan kan dette være mindre verdig? Og hvorfor skal man få poeng som om det hadde vært en BIG finale hvor det faktisk er enklere å oppnå plassering på grunn av færre hunder oppmøtt?
Det er viktig å huske på at i disse tilfellene tilfellene MISTER man muligheten til å få med seg de gjeve BIG poengene og
man får "bare" poeng for BIR og BIS ikke for BIG.
Man slipper ikke unna en finale, man mister den! Regnestykket ser sånn ut for de to forskjellige scenarioene:
MED BIG FINALE:
BIR 8 poeng
BIG1 16 poeng
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BIS1 24 poeng
= 40 poeng
UTEN BIG FINALE
BIR 8 poeng
BIS 24 poeng
= 32 poeng
Dvs at man får 8 poeng mindre totalt om man IKKE er innom BIG finalen først.
Dette mener vi er en mer enn stor nok differanse og vil aldri føre til at noen urettmessig kommer høyere på resultatlisten.
Husk at det er nettopp på utstilling og spesielt i finaleringen at rasen vår blir lagt merke til av nye valpekjøpere og ikke
minst allerede etablerte oppdrettere som kanskje får opp øynene for rasen og vil være med å bidra i det viktige avlsarbeidet vårt.
Lundehunden blir VELDIG VELDIG sjeldent plassert i en BIS finale. Når dette først skjer bør det virkelig feires og i det
minste premieres riktig!
Det siste vi ønsker er å demotivere alle de flinke utstillerne våre som bruker mye av sin fritid på å reise rundt å promotere
rasen vår.
Vårt forslag er å ta tilbake de opprinnelige reglene.
Altså man får poeng for de 2 høyeste oppnådde premieringene pr utstilling, uavhengig av hvilke finaler som blir arrangert.

Styrets redegjørelse:
Styrets har behandlet sak 65 den 15.9.20:
Revidering av Årets utstillingshund 2020 angående BIS poeng.
Det er noen arrangører av utstillinger, som velger å hoppe over gruppefinalene og gå rett til BIS finalene.
Selvfølgelig er det ekstra stas for en utstiller å få en BIS tittel og styret har full forståelse for at dette er stort, men i konkurransen om å bli Årets Utstillingshund, så blir dette feil for resten av konkurrentene i hele landet, som først må gjennom
nåløyet å bli BIG 1.
De av våre medlemmer som får slike plasseringer oppnår høyere poeng enn andre som først må vinne gruppen, (bli BIG
1) før de kan konkurrere om BIS plasseringer. Det medfører at det blir en feil måte å vurdere poengene på i konkurransen.
Marginene er små i konkurransen om Årets utstillingshund og kan noen ganger stå om kun 1 poeng.
Styret mener at vi må endre dette på følgende måte:
Der arrangørene har hoppet over gruppefinaler, skal eventuell plassering i BIS finalen (BIS 1-4) telle som om det var en
gruppe plassering og dermed gi BIG-poeng
I utgangspunktet er det såpass vanskelig for vår rase å bli BIG 1 i gruppe 5, at dersom man er så heldig å bli det samt bli
plassert i BIS finalen, da har man virkelig gjort seg fortjent til disse poengene.
Styret tar det som en selvfølge at når eier melder inn finaleplaseringene til komiteen for Årets utstillingshund, så gir man
beskjed om det ble hoppet over BIG finalene.
Konkurransen Årets utstillingshund er basert på tillitt, da slike gruppeplasseringer ikke blir notert i Dogweb.
Og styrebehandlet 15.12.20
Sak 86, Reaksjoner på Sak 65. Revidering av Årets utstillingshund 2020 angående BIS poeng, vedtatt av styret 15.09.20
Vi har fått reaksjoner på vedtaket fra to medlemmer og komiteen for Årets Utstillingshund ved Ellen Utsi og Anette Vabø.
Denne problemstillingen går tilbake til året 2016 da daværende utstillingskomite, Dagrunn Mæhlen og Unni Hofstad
Lundehund-nytt nr. 2- 2021
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sendte inn følgende til styret i sin revidering i 2017.
Sitat: «Slik det er i dag så er det Tromsø som har sin praksis der BIR valp på valpeshow i konkurranse kan bli direkte plassert i BIS valpefinalen, og blir ikke rangert i en gruppefinale.
Dette vil gi mange ekstra poeng. Dette gjaldt for en valp i 2016, men fikk ingen betydning for de tre beste plasseringer i
Årets Utstillingsvalp 2016. Derfor gjorde vi i komiteen ingenting med det da.
Dette kan bli et problem i framtida i forhold til poengberegning og rettferdighet» Sitat slutt.
I 2017 og 2018 var det ingen problem angående dette. Ingen arrangører disse to årene hoppet over gruppefinalene og gikk
rett på BIS finalen.
I 2019 og 2020 skjedde det igjen.
Styret mener vi har godt belegg for denne avgjørelsen. Og vi har faktisk latt de to, som har fått BIS poeng telle som BIG
poeng i et år, som de fleste finalene ble avlyst. Alternativet var å avlyse årets utstillingshund og da har dette vedtaket blitt
gjeldene fra 2021. Nå kan de faktisk få benytte seg av poengene i 2020
Og styrebehandlet som sak 11/21 den 18.2
Utstillingshundkomiteens forslag til revidering, Utsatt fra styremøte 19.01.21 med følgende konklusjon:
Tor-Arne og Karen Elise har laget et eksempelark for ulike varianter for poenggiving. I tillegg har Tor Arne hatt tlf møte
med Ellen Utsi og Anette Vabø. Dette er gjennomgått på styremøtet.
Styret har hatt en grundig diskusjon og styrets flertall vil la gjeldende vedtak fra september fortsatt gjelde.
Altså: Dersom en utstiller gjennomfører en finale, så skal man ha poeng etter gruppefinale oversikten. Dersom man
gjennomfører 2 finaler, får man poeng både fra gruppefinalen og BIS finalen.

Styrets vedtak:
Årsmøtet orienteres, men saken går ikke til avstemming med begrunnelse av at vi må tenke på
organisasjonen under ett og dekke alle sine interesser for å få konkurransen mest mulig rettferdig i hele landet.

SAK 3: FORSLAG TIL NYE ÅRSKONKURRANSER
Innsendt av medlemmene Anette Vabø, Gerd Langenes, Pål Moi, Merete Knoff, Hanne Brynhildsvold, Liz Holt Iversen,
Ellen Utsi, Petra Ognøy, Gunn Blix Trøite, Anne Hatteland Nese, Kari Margrethe Haugland, Christine Myhre Reksten,
Alexander H. Eriksen, Marthe Engebretsen, Anahita Marlen Juvelid, Ludvig Oliversen, Nicole Close, Liv Skjervik og
Hilde Birgitte Berg Altø
A) Årets oppdretter.
Her regner man sammen poengene fra årets utstillingshund til max 5 hunder fra samme oppdretter.
Vi kårer 1-3.
B) Årets Avlshund.
Her regner man sammen poengene fra årets utstillingshund til max 5 hunder fra samme avlsdyr.
Vi kårer 1-3.
C) Årets Junior
NKK innfører nå juniorchampionat og veldig mange klubber kårer beste junior med egne BIS juniorfinaler.
Vi ønsker derfor å også premiere juniorene i årskonkurransen.
Samme regler som årets veteran.
Deltakerne får også konkurrere i årets utstillingshund som vanlig.
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Styrets vedtak:

Årsmøtet orienteres, men saken går ikke til avstemming fordi dette er en ren
styrebehandlingssak og ikke en årsmøtesak. Kan sendes inn som en styresak til nye styre.

SAK 4. FORSLAG OM Å DELE ÅRETS AKTIVITETSHUND KONKURRANSEN I TO
Innsendt av medlemmene Anette Vabø, Gerd Langenes, Pål Moi, Merete Knoff, Hanne Brynhildsvold, Liz Holt Iversen,
Ellen Utsi, Petra Ognøy, Gunn Blix Trøite, Anne Hatteland Nese, Kari Margrethe Haugland, Christine Myhre Reksten,
Alexander H. Eriksen, Marthe Engebretsen, Anahita Marlen Juvelid, Ludvig Oliversen, Nicole Close, Liv Skjervik og
Hilde Birgitte Berg Altø
Vi foreslår å dele konkurransen i 2, en for prosjekthunder og en for lundehunder.
Dette fordi både trenbarheten og arbeidsevnen til prosjekthundene øker betraktelig med de rasene de er krysset med.
En prosjekt hund vil alltid ha større forutsetninger i enkelte aktiviteter.
Vi tror at å dele konkurransen i to vil stimulere både prosjekthundeiere og lundehundeiere til økt aktivitet når
forutsetningene er likere.

Styrets vedtak:

Årsmøtet orienteres, men saken går ikke til avstemming fordi dette er en ren styrebehandlingssak og ikke en årsmøtesak. Kan sendes inn som forslag til komiteen for Aktivitetshund for
behandling før de sender det til styret for siste uttalelse.
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Regnskap for 2020

med revisors beretning og

Budsjett 2021 - 2022
Inntekter

Regnskap2020

Rev budsj 2020

Lundebua

122649

100000

Kontingent

188350

150000

0

5000

Annonser LHN

6000

6500

MVA-refusjon

20310

15000

Gaver til NLK

3000

0

18432

0

Årsmøte/ treff

0

0

Utstilling inntekt

0

0

Renter inn

1145

250

Gaver til gentestprosjektet

6000

Lotteri

Gaver til helsearbeid

Gaver til x-prosjektet

52000

52000

Gave kapselprosjekt

10420

0

Tilskudd koronatiltak

63000

Sum inntekter

491306

328750

4654

30000

Avlsutvalget

25019

35000

Trykking av LHN

42005

55000

Utsending LHN

45780

26000

Museumsgruppa

2066

5000

Årsmøte/treff utgift

3374

0

24590

23000

500

0

Møter, kurs ,oppdatering

0

10000

Nordisk møte

0

18000

Representasjon

0

20000

Lundebua varekjøp og porto

60354

40000

Kryssprosjekt

15972

30000

0

0

Web/ edb/ data

4226

2000

Bankkostnader

495

20000

0

500

9137

0

0

0

676

100

0

2000

20000

20000

Sum utgifter

258848

336600

Over/underskudd

232458

-7850

Utgifter
Styrets utgifter

Gaver fra NLK
Utstilling

Adferds/mentalgruppa

Oppdretterseminar
Dommerkurs
Renter ut
Rekvisita/kontorhold
RAS-seminar
Revisjon/nytt opplag bok
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Avsatte midler

2020

Smidts midler gjenstår

1361

Kapselprosj.gaver

45498

X-prosjekt

Fått/brukt 2020

Til bruk 2021
1361

10420

55918

52000

52000

18432

47360

Helsearbeid

28928

Giardia

14000

14000

Jukkeprosjekt

25324

25324

2020

2020

Lundehunddagene
Gentest
Nytt opplag bok

28522

6000

34522

147673

20000

167673

293326

106852

•

Utlånt til NKK

•

På bankkonto 1/1 2021

•

Verdien av varelager i Lundebua er kr 56 757

Sum avsatt

400178

kr 100000
kr 601530,18		

Lundehund-nytt nr. 2- 2021

31

Revisors beretning Norsk Lundehundklubb sitt Årsmøte 2021
Krav til regnskapet
En organisasjon i denne størrelse trenger ikke følge Norsk Regnskapsstandard (NRS) selv om
dette anbefales. Eneste konkrete formkrav er at regnskapet skal gi en best mulig
informasjon om økonomien for organisasjonens medlemmer.
En organisasjon av denne størrelse har ikke revisjonsplikt, men bør gjennomføre revisjon av
hensyn til egenkontrollen.
Om regnskapet og anbefalinger
Regnskapet til NLK er ført som et ordinært bedriftsregnskap dette fører til avvik mellom
kontantstrøm og driftsresultat. Dette er pga av utestående (leverandørgjeld og
kundefordringer). Beholdning består av bankkontoer, kontantkasse og varebeholdning.
Kontantkasse er betydelig redusert siste året, noe som er en fordel.
Saldo på Landkredittkonto er pr 31.12.2020: kr 601.530,18. Dette er en økning på kr
93.953,02 fra 2019. Driftsregnskapet viser et positivt resultat på 213.922,32. Revisor har
hatt noen spørsmål til regnskapet og fått oppklarende svar fra kasserer. Det er ikke funnet
noen avvik eller posteringsfeil i regnskapet.
Det har de siste årene blitt en tydelig bedring på gode bilag fra alle som ber om
kostnadsrefusjon, i år var alle kostnadsrefusjonskrav tilknyttet grundige kvitteringer. Med
bakgrunn i at det er et omfattende regnskap som er ført på frivillig basis er kvaliteten på
regnskapet svært god.
Revisor har ingen ytterligere kommentarer til regnskapet.
Konklusjon
Regnskapet til Norsk Lundehundklubb 1.1.2020-31.12.2020 godkjennes.
Harstad 21.4.2021

Øyvind Hjelme

BUDSJETT 2021-2022 - avsatte midler
Mottatt 2020

Totalt 2021

0

1361

Kapselprosj.gaver

10420

55918

X-prosjekt

52000

52000

Helsearbeid

18432

47360

Smidts midler gjenstår

Giardia

14000

Jukkeprosjekt

25324

Lundehunddagene
Gentest
Nytt opplag bok

2020 foredrag
6000

34522

20000

167673
400178
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Regnskap 2020

Forslag 2021
Budsjett

Revidert 2021
Budsjett

Forslag 2022
Budsjett

Lundebua

122649

100000

120000

120000

Kontingent

188350

150000

200000

200000

0

5000

5000

5000

BUDSJETT 2021-2022
Inntekter

Lotteri
Annonser LHN

6000

6500

6500

6500

MVA-refusjon

20310

15000

0

0

Gaver til NLK

3000

Gaver til helsearbeid

18432

Årsmøte/ treff

0

35000

5000

5000

Utstilling inntekt

0

35000

35000

35000

Renter inn

1145

250

1500

1500

gaver til gentestprosjektet

6000

491306

346750

373000

373000

Gaver til x-prosjektet

52000

Gave kapselprosjekt

10420

Tilskudd koronatiltak

63000

Sum inntekter
Utgifter
Styrets utgifter

4654

40000

40000

40000

Avlsutvalget

25019

35000

35000

35000

Trykking av LHN

42005

55000

50000

50000

Utsending LHN

45780

26000

50000

50000

Museumsgruppa

2066

5000

5000

5000

Årsmøte/treff utgift

3374

18000

20000

10000

Gaver fra NLK

24590

3000

10000

5000

500

30000

30000

30000

Møter, kurs ,oppdatering

0

10000

10000

10000

Nordisk møte

0

18000

18000

18000

Representasjon

0

20000

20000

20000

Lundebua varekjøp og porto

60354

40000

60000

60000

Kryssprosjekt

15972

30000

30000

30000

0

2000

2000

2000

Web/ edb/ data

4226

10000

5000

5000

Bankkostnader

495

500

500

500

0

15000

5000

15000

Utstilling

Adferds/mentalgruppa

Oppdretterseminar
Dommerkurs

9137

Renter ut
Rekvisita/kontorhold
RAS-seminar
Revisjon/nytt opplag bok

0

0

100

0

0

676

2000

2000

2000

0

50000

60000

0

20000

20000

20000

20000

0

20000

20000

Til styrets disposisjon
Sum utgifter

258848

429600

492500

427500

Over/underskudd

232458

-82850

-119500

-54500

Utlånt til NKK

kr 100000

På bankkonto 1/1 2021

kr 601530,18
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Digitalt årsmøte 2021
Valg
Valgkomitéen legger med dette fram forslag til kandidater til styret i Norsk Lundehund Klubb. Komitéen har mottatt
forslag på 17 kandidater og velger å stille opp et forslag på sammensetning av styret for 2021 til 2023 ut fra 13 av disse
kandidatene. I tillegg presenteres de øvrige fire kandidatene som det er mottatt forslag på, og forslagstillerne til disse.
Valgkomitéens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteens forslag til sammensetning av styret:
Stilling

Varighet

Kandidat

Leder

2 år

Merete Evenseth, Troms & Finnmark (gjenvalg)

Nestleder

1 år

Tor-Arne Helle, Vestland (ny)

Styremedlemmer

2 år

Karen Elise Dahlmo, Nordland (gjenvalg)

1 år

Solveig B. Steinnes, Nordland (gjenvalg)

2 år

Iren Storli, Trøndelag (ny)

1 år

Elin D.W. Johannessen, Troms og Finnmark (ny)

1 år

Alexander Eriksen, Agder (ny)

2 år

Astrid Driva Rødsand, Viken (leder, ny)

1 år

Alejandra Garcia, Viken (ikke på valg)

2 år

Geir Morten Jansberg, Innlandet (ny)

Varamedlem til valgkomitéen

1 år

Ingvild Høvik Kiland, Oslo (ny)

Revisor

2 år

Øyvind Hjelme, Troms og Finnmark (gjenvalg)

Vararevisor

2 år

Odd Reidar Gautun, Trøndelag (gjenvalg)

Varamedlemmer til styret

Valgkomité

Øvrige innsendte forslag på kandidater til styreverv:
Kandidat

Stilling

Forslagstiller

Hilde Birgitte Berg Altø, Trøndelag

Styremedlem

Foreslått av Dagrunn Mæhlen

Petra Ognøy, Rogaland

Leder

Foreslått av Kari Margrete Haugland

Anette Vabø, Agder

Styremedlem

Foreslått av Gerd Langenes

Gunn Laila Zahl Johansen

Medlem valgkomitéen

Foreslått av Else-Britt Lian

Denne oppstillingen av kandidater er også utgangspunkt gjennomføring av valget på det digitale
årsmøtet. En stemmeseddel følger som vedlegg i denne utgaven av Lundehund-nytt. Den benyttes i
2021 ved forhåndsstemming, se egen instruks om bruk. Både ved digitalt valg og forhåndsstemming
vil alle kandidater settes opp etter foreslått stilling med mulighet for å velge kandidater ved å krysse av
i rubrikker.
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Digitalt årsmøte 2021
Presentasjon av kandidatene
ved valget 2021
Som forberedelse til valget har valghomitéen bedt alle kandidater om å gi en kort presentasjon av seg selv. Kandidatene har mottatt fire spørsmål til besvaring: om personlig bakgrunn, erfaring fra frivillige organisasjoner, tanker
om arbeidet i styret og hva kandidaten vil prioritere i sitt arbeid for Norsk Lundehund Klubb. Presentasjonene er
utformet og korrekturlest av hver enkelt kandidat..

Merete Evenseth,
Kandidat til leder i styret, gjenvalg, foreslått av valgkomitéen
Jeg er 59 år, fra Tromsø, har to voksne døtre og jobber i Tromsø kommune. Har nå to lundehunder. Jeg
setter pris på å jobbe sammen med folk mot felles mål i klubben, og har lett for å skaffe meg oversikt, er
systematisk og liker å ha orden i papirene.
Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
Jeg har lang og bred erfaring fra styrearbeid. I min ungdom som styremedlem i Bondeungdomslaget i
Tromsø, leder og styremedlem i leikarringen og elevrådsformann på folkehøyskolen i Bergen. I voksen alder
engasjert innenfor folkedans og folkemusikken i Tromsø, styrene i organisasjonen BUL Tromsø, og med 4
år i forretningsstyret for hotell Saga. Tidligere leder av bunadnemden i Troms fylke og aktiv i ledelsen av
Tromsø Røde Kors Hjelpekorps. Verneombud i Posten Norge gjennom mange år. I dag er jeg en av
Fylkesmannens faste verger i Troms. I tillegg har jeg vært nestleder i Norsk Lundehund klubb i ett år og
leder i 9 år. To perioder av 4 og 5 år i slengen.
Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Det er viktig at alle meninger får komme frem og at vi sammen blir enige om felles strategi. Det handler om
å gi og ta, og respektere hverandre selv om vi ikke er enige bestandig. Lojalitet til klubben, verdsetter jeg
høyt. Styrelederens viktigste funksjon er å finne løsninger sammen med de andre styremedlemmene som
sikrer at klubben har god og tydelig drift.Markedsføring av klubben er viktig og samtidig ha teft for
økonomi slik at vi forvalter klubben på en god måte.
Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Jeg ønsker å fortsette det gode arbeidet med å markere oss i hundenorge og vil videreføre det arbeidet
tidligere årsmøter og styrer har startet opp. Jeg er veldig ydmyk overfor historien til klubben og rasen.
Viktigste oppgaven er å bevare Norsk lundehund, vi trenger nytt blod for at rasen skal bestå. Jeg ønsker å
rose mine medarbeidere, slik at de føler stolthet med å jobber frivillig i klubben vår. Jeg vil legge til rette for
våre dyktige oppdrettere og jobbe for at vi kan få mange nye medlemmer med på laget.

Petra Winkler Ognøy
Kandidat til leder i styret, ny, foreslått av Kari Margrete Haugland
Jeg er 47 år, født i Sveits, gift, mor til tre ungdommer og har to lundehunder. Vi bor på Ognøy i Rogaland.
Jeg jobber til daglig som kjøretøyinspektør i Statens vegvesen. Jeg har fagbrev som bilmekaniker fra Sveis. I
1998 skulle jeg dra på MC tur til Norge. Nå 23 år senere er jeg og MC´en min fremdeles her. Vi bor på et
småbruk som vi er i starten av å utvikle.
Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
I den lille kommunen vi bor i blir man involvert i mangt. Jeg er visekretsleder for KFUK- KFUM speiderne
på Haugalandet og er leder for Stifinner troppen her lokalt på Bokn. Videre er jeg engasjert i lokallaget til
Røde Kors.
Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Frivillig arbeid er veldig viktig. Uten ildsjeler som brenner for noe kommer ikke samfunnet seg videre. For
meg er det viktig at man gjør hverandre gode i et styre. Det er viktig at alle blir sett og kan bidra med det de
kan og kanskje utfordres på noe som de kunne tenkt seg å prøve.
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Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Det viktigste framover er for meg å jobbe for forståelse og holde klubben samlet og være raus. Å bevare
denne rasen er utrolig viktig. Jeg brenner for denne snåle rasen og for meg er det utrolig viktig å komme til
bunns i hvordan og hva som utløser IL.

Tor-Arne Helle

Kandidat til nestleder i styret, ny, foreslått av valgkomitéen
Eg er oppvaksen på Nord-Europas største innlandsøy, men bur i Vaksdal i Hordaland. Utdanna
sivilingeniør, har erfaring frå forvalting og arbeider med havbruk. Har alltid hatt hund og har i dag ein
prosjekthund og ein lundehund heime, begge på 4,5 år. På lundehunden har me hatt to valpekull.
Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hundund
Eg har brukt mykje tid på å bygge opp det lokale idrettslaget med relevante tilbod til både organisert og
uorganiserte aktiviteter for ungdom. I dag er eg opptatt av utviklinga i lokalsamfunnet. I tillegg har eg
vore ein del av lundehundstyret sidan sommaren 2019.
Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Styre i ein så viktig klubb må på ein god måte representere mangfoldet av medlemmer. For å få dette til
må styret være tilgjengelig for medlemmane og ta innkommande innspel med i prosessane. Det er viktig
at arbeidet med prosjekthundane fortsett og at ein følger dette tett opp.
Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Avlsarbeidet for lundehunden må sikres og den rasespesifikke avlsstrategien bør evalueres i tett samarbeid
med oppdrettere. Klubben bør arbeide for at et bredest mulig utvalg av hunder skal inn i avl. Geografisk
spredning av lundehunder som får valper vil øke interessen lokalt og få flere interesserte i rasen.

Karen Elise Dahlmo

Kandidat til medlem i styret, gjenvalg, foreslått av valgkomitéen
Jeg er gift med to voksne barn og bor i Drevja, Vefsn, Nordland. Jobbet i barnehage som styrer i 27 år. Er nå
pensjonist. Vi fikk lundehund i 2001 og ble ganske raskt grepet av hunderasen, historien rundt og kontakten
med andre lundehundeiere som vi traff på treff og utstillinger.
Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
Var leder i bygdelaget i fire år. Dro i gang ulike arrangement som involverte både unge og gamle
(husmortrim, lekegrupper for de minste, underholdningskvelder, skirenn, julemesse).
Var med i caravanklubben og hadde ansvar for å arrangere distriktstreff. Har hatt ansvar for å gjennomføre
to Værøytreff og Lundehunddagene i Mosjøen i 2019. Har vært styremedlem i NLK i fire år med
sekretærfunksjon.
Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Samarbeid, kommunikasjon, være lyttende, ta tid til å vurdere ulike løsninger og ta andres meninger og
ideer på alvor. Liker ikke konflikter, men prøver å finne løsninger som alle parter som er involvert kan være
fornøyd med. Viktig å få ut informasjon og å involvere flest mulig. Ha positivt sinn, være raus og støttende.
Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover:
Jobbe videre med klubbens hovedmål. Rekruttere folk slik at det skapes interesse både for hunden og å være
med på å drive klubben. Viktig å ta vare på og holde kontakt med de som påtar seg verv og arbeidsoppgaver.

Solveig B. Steinnes
Kandidat til medlem i styret, gjenvalg, foreslått av valgkomitéen
Jeg er 72 år, gift og utdannet agrotekniker. Har også jobbet som journalist. Nå pensjonist. Har to egne barn
og et fosterbarn, og 9 barnebarn i alderen 5 til 27 år. Bor på Liland i Evenes kommune i Nordland. Har for
tiden fire lundehunder og en langhåret collie. Har mer enn 30 år som oppdretter.
Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
Fra 1978 til 2000 engasjert i NBS med forskjellige verv, bl. a. leder av kvinnegruppa på landsbasis, medlem
av Jordbrukets forhandlingsutvalg, styremedlem i Landbrukets utbyggingsfond, fylkessekretær for NBS i
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Troms og Finnmark. Styremedlem og kasserer i lokalt idrettslag, leder i medlemsorganisasjon for Tine i
Bardu, representantskapet for Geno, Det Norske Jord og Myrselskap, leder i Bardu Hund.
Kasserer i Norsk Lundehundklubb siden 2018 . Med i redaksjonen i Lundehund Nytt siden 2012, leder i
Arbeidsgruppe for bruksegenskaper og adferd i NLK.
Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb?
Vi er ikke enige om alt. Vi må likevel jobbe sammen, og ta vare på hverandre, for ellers er det vanskelig å få
til noe som helst. Samhold og solidaritet er viktigere enn noe annet i en klubb som har et ideelt mål.
Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Min kunnskap om genetikk forteller meg at vi er nødt til å få inn nye gener i rasen, ellers vil den utslette seg
selv. Krysningsprosjektet, Kapselprosjektet, HD-prosjektet og alle de andre tingene som ASU arbeider med
vil være klubbens viktigste fokus. Samtidig må vi ivareta klubbens demokratiske fundament og sørge for at
alle blir hørt. En frisk, glad og mentalt sterk Lundehund, som kan glede nye eiere i framtida, er målet.

Iren Storli
Kandidat til medlem i styret, ny, foreslått av valgkomitéen
Jeg er 46 år, gårdbruker og driver med melk og kjøttproduksjon i Steinkjer, Trøndelag. Oppvokst med hund
og hatt egen Lundehund siden 1997 (Lyrypa’s Tanja). Driver avl og utstilling på hund og kanin. Har to
Lundehunder i dag som jeg regner som mine: Lyrypa’s Iris og Heierås Åsny. Jeg har felles oppdretternavn
med moren og søsteren min, Lyrypa. Så er det hest, katt og jasmin geiter på gården.
Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
Jeg er regionkontakt for Trøndelag (Nord) i Lundehunklubben, kasserer i
Nord Trønderlag Kanin avlsforening og vært tillitsvalgt for Kvam/Egge produsentlag i Tine.
Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Jeg synes det er viktig å holde klubben samlet. Det er viktig at personer som ikke nødvendigvis er enig med
styret skal få uttale seg.
Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Jeg synes det er viktig at vi skal ha Lundehund i fremtiden som beholder sine særpreg og selvfølgelig skal
være sunn.

Hilde Birgitte Berg Altø
Kandidat til medlem i styret, ny, foreslått av Dagrunn Mæhlen
Jeg bor i Vallersund, Fosen - Trøndelag. Er oppvokst på Leksa. Tidligere sjømann.
Hadde flere labradorer når jeg var barn. Har i dag tre lundehundgutter, der den første kom i hus for litt over
seks år siden og de andre to er nå 5 år og snart 3 år. Aktiv med utstillinger, rally, blodspor m.m. Er nettopp
ferdig med 1årig instruktørutdanning hund, eget firma og har inngått et samarbeide med Trondheim
Hundeskole. Har også nylig startet opp en ny hundeklubb i min hjemkommune Ørland. Bor på et småbruk
med god plass til arrangement og aktiviteter, og mange planer innen hund fremover.
Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
Da jeg fikk min første lundehund kom jeg inn i styret til NLK avd. Trøndelag ved første påfølgende valg.
Der ble jeg nesteleder i avdelingen. Etter en runde som
nestleder, ble jeg valgt som leder i NLK Avd. Trøndelag. Jeg er også fylkeskontakt i NLK Region Trøndelag
(Sør). Jeg sitter i styret som kasserer i Ørland Bjugn jeger og fiskeforening.
Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Det som er veldig viktig er å lytte til alle, både medlemmer, styret og andre. Å huske at slik jobb gjøres
frivillig og gratis – at en har et brennende ønske om å jobbe med akkurat dette og bidra med det en kan. Få
til samhold og dra i samme retning. At alle innspill tas til etterretning/vurderes, og at en holder en god tone
og samarbeider godt. Jobben med NLK er svært viktig for å bevare vår unike rase. Vi er alle en unik «liten»
gruppe som må dra lasset med bevaring av rasen sammen.
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Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Jeg har allerede nevnt at det er jobben med å ivareta vår unike rase som er det aller viktigste! Å verne om og
fremheve rasen vår nå og for fremtiden. Krysningsprosjektet er et sårt tema for mange, men dette prosjektet
må ivaretas når det først er igang. Mange lurer nok på hva min holdning til dette er, og det er at jeg står på
nøytral grunn i den saken. Veldig viktig å holde ”flokken” samlet og det må respekteres at en er enig om
å være uenig noen ganger - men allikavel kunne samarbeide med god takt og tone, uansett hva det skulle
gjelde.
Anette Vabø
Kandidat til medlem i styret, ny, foreslått av Gerd Langenes
Jeg er 42 år, gift, har to barn og bor i Tvedestrand. Vokst opp med hund og oppdrett. Jeg driver oppdrett av
Dvergpinscher og Lundehund. Mitt første Lundehundkull kom for fire år siden. Det har blitt fem kull og 20
lundehundvalper så langt. Jeg har tre lundehundtisper hjemme.
Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund?
Jeg har lang erfaring fra organisasjonsarbeid. Har i flere perioder vært styremedlem i Norsk Pinscherklubb,
samt satt i både valgkomite, utstillingskomite og avlsråd gjennom flere år. Er nå leder for Avlsrådet. Jeg har
vært nestformann og formann i Tvedestrand Hundeklubb. Jeg har også satt en periode som leder for
avlsrådet i Norsk Berner Sennehundklubb, det jeg blant annet var med på å innføre HD-Indeks som
avlsverktøy. Jeg er også i NLK sin Årets Utstillingshund kommite. Organisasjonsarbeid er noe jeg trives
godt med.
Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Som et eventuelt styremedlem i NLK vil mitt hovedfokus være å prioritere medlemmene, samholdet og
mangfoldet for at klubben fortsatt skal være for alle.
Det er viktig for meg at alle blir hørt og respektert.
Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover.
Hundehelse og god avl er en av mine store fanesaker, så videre arbeid mot en friskere Lundehund er noe jeg
virkelig brenner for. Åpenhet og informasjon mener jeg er veien å gå for en hver hundeklubb

Elin D.W. Johannessen
Kandidat til varamedlem i styret, gjenvalg, foreslått av valgkomitéen
Jeg er en dame på snart 40 år, som bor i Hammerfest, sammen med min samboer og vår gutt på 2 år. Vi har
lundehundene Elfi, Torje og Ynwa og katten Nettie. Vi har hatt to valpekull og håper på flere. Jeg har
tidligere vært aktiv med hundene innenfor rally-lydighet, agility og utstilling. Jeg jobber som ergoterapeut
innenfor bl.a rehabilitering og demens.
Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
Jeg har tidligere hatt styreverv og andre verv i Norsk Lundehund Klubb. Jeg har også sittet i styret i min
lokale hundeklubb. Jeg har vært med i Røde Kors besøksvenn med hund.
Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Jeg synes det er viktig å tenke langsiktig og jobbe mot felles mål for rasen vår. Samtidig må vi også være her
og nå, og skape samlende tilbud og aktivitet for medlemmene.
Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Jeg ønsker ydmykt å bidra i det gode arbeidet som allerede gjøres i klubben.

Alexander Hope Eriksen
Kandidat til varamedlem i styret, ny, foreslått av valgkomiteen
Jeg er 30 år, bosatt i Farsund og samboer med Anahita. Etter å ha oppdaget rasen i 2014 fikk vi vår første
Lundehund i 2017, og har idag to lundehundtisper. Interessen for hund og hundesport har gradvis eskalert,
og vi driver idag aktivt med både utstilling og andre aktiviteter som agility og litt lydighet. Planen er å starte
eget oppdrett på Norsk Lundehund.
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Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund?
Har de senere årene blitt stadig mer involvert i hundesport, og er idag styremedlem i Farsund og Lyngdal
hundeklubb, her drives det med mange slags aktiviteter med hund.
Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Det jeg synes er viktig om man skal være en del av å lede en klubb, er at man plukker opp innspill fra
medlemmene, behandler saker godt og fatter vedtak ut fra demokratiet.
Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover.
Det jeg jeg ser som viktig er å være med å drifte klubben videre på en god måte, å ikke minst motivere til at
det kommer nye Lundehunder - og eiere til.

Astrid Rødsand
Kandidat til leder i valgkomiteen, ny, foreslått av valgkomitéen
Jeg er opprinnelig fra Svolvær, bor på Nesodden, er 52 år, gift, har en sønn på 28 og er den glade eier av
Dunderdalens Iver og Linesvikens Gote Io-Freyjason. Jeg trives i aktivitet og lek med hundene både i fri
dressur ute i naturen og i mer organiserte former. Til daglig jobber jeg som forhandler i
Arbeidsgiverforeningen Spekter.
Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
Jeg har hatt ulike politiske verv siden begynnelsen av 90-tallet. Den politiske virksomheten har jeg trappet
noe ned. Nå sitter jeg kun i et sentralt utvalg. Jeg har og har hatt diverse styreverv i profesjonelle og frivillige
organisasjoner. Når det gjelder hund har jeg sittet i styret i Norsk Podencoklubb og har vært nestleder i
Norsk Lundehundklubb i en periode. Jeg sitter også i gruppa som oppdaterer hjemmesidene og i utvalget
som beregner poengene ved kåringen av årets aktivitetshund.
Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Det sentrale i alt styrearbeid er hva vi ønsker å oppnå gjennom arbeidet i klubben. Styret skal sørge for at
klubbens mål og ambisjoner blir gjennomført. Det er viktig at styret samarbeider godt og har en god
fordeling av kompetanse/interessefelt slik at det er i stand til å gjennomføre oppgavene. For å skape god
forankring i medlemsmassen er det i tillegg bra om styret er bredt geografisk sammensatt.
Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Jeg mener arbeidet mot en bedre helsesituasjon for rasen bør være førsteprioritet. Videre vil all
klubbaktivitet bidra til å skape samhold og engasjement som er viktig for at vi sammen skal forvalte rasen
på best mulig måte.

Geir Morten Jansberg
Kandidat til medlem i valgkomiteen, ny, foreslått av valgkomitéen
Jeg er 55 år og samboer med Turid Johansen. Vi bor på Brandval ca 2 mil nord for Kongsvinger jeg driver
en fargehandel på Kongsvinger. Vi fikk vår første lundehund i 2007. Vi har for tiden tre hanhunder, Viljar,
Trym og Ravn.
Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
I dag er jeg fylkeskontakt for det området som tidligere var Hedmark fylke.Jeg har drevet med promotering
av rasen i ti år, vært innom styret og arrangering av lundehundagene. Andre verv jeg har hatt er trening av
aldersbestemt lag i fotball, vært med i styret i Kongsvinger golfklubb og vært med å arrangere
golfturneringer.
Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
For Norsk lundehund klubb er det viktig at vi har ett styre som jobber for å forvalte den unike rasen vi har,
følge opp årsmøtesaker og at medlemmene i klubben har tilgang til gode råd og utvalg når de har spøsmål
og trenger hjelp.
Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Det viktigste arbeidet for klubben er å ta vare på en unik hunderase så den fortsatt kan glede mange
generasjoner sånn som den alltid har vært..
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Gunn Laila Zahl Johansen

Kandidat til medlem i valgkomiteen, ny, foreslått av Else-Britt Lian
Jeg har 4 barn og 3 ( +1 bonus) Barnebarn. Jeg har arbeidet med mye forskjellig, og spesielt innen ledelse, i
over 30 år. Jeg er fagutdannet som Agronom tekniker, maskinfører, og har Bachelor innen Administrasjon
ledelse/Statsvitenskap + Bachelor i Handel og Logistikk.
Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
Har drevet med rekruttering, undervisning, natur og friluftsliv, organisasjonsarbeid, er ammehjelper (
frivillig info og hjelp) på 32. år . Vært aktiv innen barneidretten da ungene var små/styrearbeid. Var både
administrativ og Operativ leder i Røde Kors Hjelpekorps gjennom noen år på 80-90 tallet. Jeg har også
drevet med hund siden barndommen. Både brukshund ( lavinehund, gjeterhund), lydighet( eliteklassen),
avl og utstillinger. Har også vært godkjent appellmerkedommer gjennom NKK i en del år på 80-90 tallet.
Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Jeg mener det er viktig å være inkluderende og samlende i alt styrearbeid. Her må jeg si at jeg allerede er
imponert over «Lundis» folket. Har blitt tatt imot og hjulpet fra 1. dag. Ellers er det viktig å høre på
medlemmenes spørsmål, bekymringer og gleder ved hundeholdet. Man har alle ulike ståsted. Vi har et
langstrakt land og det er viktig å se alle. Nå er det jo spesielt i utgangspunktet da det er lite Lundehunder i
forhold til andre raser. Desto viktigere å være inkluderende og åpen for nye innspill.
Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Jeg er jo selv ny så jeg må være litt under «opplæring» av rasen og hva som rører seg og hva som er tatt
tidligere avgjørelser om. Men jeg er spesielt interessert i Avlsarbeid og de utfordringene som vi her har for å beholde en frisk og funksjonell rase- også i fremtiden, i inn og utland. Liker også å arbeide med bruk
av hundene. Har hatt veldig lyst til å være med /lære om hvordan de oppdro hundene den tiden - de var
avhengige av dem - i fiskeværene.

Ingvild Høvik Kiland

Kandidat til varamedlem i valgkomiteen, ny, foreslått av valgkomitéen
Opprinnelig kommer jeg fra Bærum, er nå bosatt i Oslo og gift med en sørlending. Jeg er jurist med
informasjonssikkerhet som spesialområde, og har jobbet mange år i staten. Min hannhund har hittil blitt far
til to kull, og vi deltar ofte på lundehundtreff i nærområdet.
Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
Som korpsforelder har jeg erfaring fra komitéarbeid knyttet til korpsets 100-årsjubileum og flere år i
valgkomitéen til korpsets styre. Stort sett deltar jeg som foreldre flest, på de dugnader som må til for å få
idrett og korpsliv til å gå rundt.
Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Som medlem av valgkomitéen vil jeg prioritere mangfold blant de kandidater som foreslås til styreverv.
Klubben har mange ressurssterke medlemmer som kan utføre et godt arbeid som medlemmer av styret,
både på kort og lang sikt. Disse må fanges opp og inkluderes, slik at vi også fremover har kandidater som er
villig til å bruke sin fritid på denne spesielle og flotte rasen, gjennom å påta seg styreverv.
Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben framover
Jeg mener at klubben bør prioritere å få opp antallet hunder gjennom å få flere tisper i avl, og bruk av flere
hannhunder. Det bør tenkes nytt rundt hvordan uerfarne kan få støtte dersom de ikke har erfarne
oppdrettere å lene seg på. Dette innebærer også tiltak rettet mot nye valpeeiere, slik at de opplever å være
inkludert og informert mht. arbeidet med å bringe rasen videre.
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Ditt liv med hund

LUNDEHUND, JEG TAKKER DEG!
Tekst: Bjørn Sverre Kristensen, melodi ”Kua mi , jeg takker deg”

Lundehund, jeg takker deg,

Så går turen hjem igjen,

mange gleder gir du meg.

frokost venter, og med den

Godbiter du får i fleng,

masse klapp og klø og kos

sove vil i samme seng.

veldig glad i lungemos!

Morgenstund har gull i munn’

Står i vindu’ når jeg går

Bero sitter glad og sunn

med sørgmodig blikk; jeg får

Skraper labben på min seng

klump i hals, med skjelverøst,

som om han grov i blomstereng.

vinker jeg mot dem til trøst.

Torir slikker øyelokk

Når min arbeidsdag er slutt

hver gang jeg har sovet nok.

hjem jeg vandrer, trett og mutt.

Stiller seg opp på mitt bryst,

For en velkomst jeg da får!

logrer halen, klar til dyst!

Hopp og sprett så det forslår!

Opp i parken skal vi gå,

Kvelden lister seg på tå

kaste ballen, hei og hå!

Lundehunder, de vet rå’

Springe bort og hente den,

Løper bort og ser på Unn

om og om og om igjen.

for å få en kosestund.

Skjæreflokk; vær nå på vakt;

Unn vet godt hva som må til

Torir vil på fuglejakt!

hun er nem’lig veldig snill.

Frisbeemann, ta deg i akt;

Trenger ikke gjøre triks;

Bero lager frisbeeslakt!

kos og klapp og Dentastix!
Slitenheten drar sin vei når
lundehunder nusser meg.
Beste kur mot sliten stund
er en liten lundehund!
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Fra Avl- og sunnhetsutvalget

Daga er plaget med slike
krampeanfall

Studie av krampe-jukkende lundehundtisper
Tekst av Hanna Gautun og Lille Wagtskjold, foto Lille Wagtskjold

Ganske mange lundehundtisper
gjennomgår perioder på 1-3 dager
der de får hyppige, krampelignende
jukkebevegelser. Periodene med
anfallene forekommer som oftest en
god stund før løpetiden, men kan
også forekomme under og etter løpetiden.
Det varierer hvor plaget de er, men
en god del er veldig påkjente med
sikling, ufrivillig/uventet tissing, tap
av matlyst og store problemer med
å slappe av. Anfallene kommer både
på natt og dag, hjemme og på tur.
De forekommer både hos tisper som
bor sammen med andre hunder (tisper og/eller hannhunder) og tisper
som ikke bor sammen med andre
hunder. Disse anfallene er ikke et
utslag av lekelyst og at de rir på
hverandre i forbindelse med løpetid,
noe lundehunder også kan gjøre. En
hund som gjennomgår disse jukkeanfallene er påkjent og har ingen
evne eller lyst til paringslignende
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lenke til på klubbens hjemmeside: www.lundehund.no (under

lek. Selv om hunden ikke kan sies å
være syk, kan det være en betydelig
påkjenning mens det pågår.
De fleste veterinærer som får inn
hunder som er plaget av dette, har
ikke sett tilsvarende før.
Avl- og sunnhetsutvalget ønsker nå
å se om vi kan finne en årsak og om
det er noe vi kan gjøre for de hundene som er plaget med dette. Vi vil
derfor undersøke om det er noen
næringsstoffer de mangler eller om
det kan skyldes en hormonell «forstyrrelse».
I første omgang vil vi gjøre følgende:
• Invitere eiere av plagete tisper til
å svare på en enkel elektronisk
spørreundersøkelse om anfallene, hundens helse og foring. Vi
håper at mange vil delta slik at
vi kan se om det er noen mønstre som går igjen. Denne spørreundersøkelsen kan dere finne

Helse, stell og foring -> Forskning
på lundehund).

•

Eierne av 5-10 sterkt plagete
hunder vil bli spurt om å ta
blodprøver av hundene mens
anfallene pågår og eventuelt en
gang til på et senere tidspunkt
der hundene ikke er plaget.
Hundene må være klinisk friske
(ikke ha IL eller gå på noen medisinering).

•

Eierne vil få en detaljert
beskrivelse av hvilke blodverdier vi ønsker tatt og klubben vil
dekke kostnadene for prøvene.
Videre vil vi be om at det blir
ført en logg over krampeanfallene og løpetid. Det kan også bli
aktuelt å gi hundene et definert
kosttilskudd over tid for å se om
det har noen innvirkning.

Fra Avl- og sunnhetsutvalget

Forskningsprosjekt på tarmflora hos
Lundehund
Tekst og illustrasjoner av Claudia Melis

Claudia Melis, som jobber som
førsteamanuensis på Dronning
Maud Minne Høyskole for Barnehagelæreutdanning (Trondheim),
skulle gjøre en studie på tarmflora
hos barnehagebarn i samarbeid
med kollegaen Per-Arvid Wold
og et team av forskere fra Institutt
for samfunnsmedisin og sykepleie
(NTNU).
Nå har COVID 19 gjort det
vanskelig å rekruttere barnehager

i Trondheim kommune til prosjektet, og Claudia har derfor fått
lov til å bruke de 200 rørene med
buffer til å samle avføringsprøver
og ca. 100 forhåndsbetalte analyser i et forskningsprosjekt på
tarmflora hos lundehund i stedet.
Cathrine Brekke som er stipendiat i husdyravl og genetikk på
NMBU (Ås) er også med i dette
prosjektet.

Dette vil være en pilotstudie som
vil kunne gi viktig kunnskap som
kan anvendes på barna. I tillegg
vil vi lære om tarmfloraen til lundehundene. Avføringsprøvene vil
bli sendt til Nordic Biosite for å
analysere det bakterielle DNAet
og gi et kvalitativ og kvantitativ
«snapshot» av hundenes tarmflora. Samtidig samler vi også
data om kosthold, helse, bruk av
antibiotika og andre faktorer som
er kjente for å påvirke tarmfloraen.
Lundehund klubben samler også
fortløpende DNA prøver fra prosjekthunder og lundehunder, noe
som vil gjøre det mulig å sjekke
om det er en sammenheng mellom den genetiske variasjonen til
individene og mangfoldet i tarmfloraen deres. Vi vil også kunne
få informasjon om hvor stor grad
kostholdet betyr noe.

Bilde fra Nordic Biosite

Har du en eller flere lundehunder som fôres helt eller delvis
med rått kjøtt og vil delta, kan
du kontakte Claudia på epost:
cme@dmmh.no
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NLK - premier:

Valpepremier
Tekst Dagrunn Mæhlen, Foto Gunn Tove Ormset, Merete Evenseth, Sigrun Rytter og Dagrunn Mæhlen

I denne artikkelen er det fokus
på vandrepremie til oppdretter
av beste valp g jeldende fra 2002,
årlig premie til beste valp fra
2015 og vandrepremie til BIM
valp fra 2016.
I tillegg noen ord om den utgåtte
valpe- og vandrepremien i
tidsrommet 2000-2015.

Paluna´s Tinna

VANDREPREMIE TIL OPPDRETTER AV BESTE VALP – gitt av kennel Linesviken
Vandrepremie nr. 11 gis til oppdretter av beste valp og ble
gitt av Margit Lines Våtvik. Dette er et stort flott tinnfat, og
vandrepremien ble for første gang utdelt i 2002. I året 2004
var det ingen valp som deltok, og utstillingen ble arrangert
på Hauger skole, Bærum. Viser til oversikt over vinnere av
valper med deres oppdrettere. Navnene på disse oppdretterne
er skrevet slik de er registrert i årene som er nevnt.

Oversikt over vinnere og oppdrettere:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statuttene er:

Prisen gis til oppdretter av beste valp, og der oppdretter som
vinner prisen 3 ganger, får den til odel og eie.
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2002 - Maahornet's Annar
- Anne-Lise og Roar Torsteinsen
2003 - Bulund's Tiril-Tussi - Ellinor og Per Myrvold
2004 - Ingen deltakere
2005 - Eriksro Magiska Moxy - Anneli Häggblom
2006 – Kari - Janne Elin Haustreis
2007 - Kung Sunes Lovis - Maria Hedström
2008 - Foss Av Vinterskogen - Ingvild S. Espelien
2009 - Cezkal's Neptun - Cecillie Skalleberg
2010 - Mopsegårdens Heike - Beate-Anette Løvlid
2011 - Vingheias Villemo Sagadatter
- Gunn Tove Ormset
2012 - Vingheias Vendelin - Gunn Tove Ormset
2013 - Frontpage Golden Kello - Johanna Olsson
2014 - Paluna's Tinna - Liv Skjervik
2015 - Paluna's Saija Atladotter - Liv Skjervik
2016 - Mia Torsdatter av Northern Bones
- Solveig B. Steinnes
2017 - Moonheim Abbes Kaiser - Diddi Svartsjö
2018 - Pride Of Norway's Blue Lava
- Anette Vabø-Andersen
2019 - Jo Aslak - Sigrun Rytter
2020 - Avlyst på Værøy
2021 - Avlyst på Bømlo

Det er oppdretter fra kennel Vingheia ved Gunn Tove Ormset i
årene 2011 og 2012, og kennel Paluna ved Liv Skjervik i årene
2014 og 2015, som hver har to napp i denne vandrepremien i
dag.

ÅRLIG PREMIE TIL BESTE VALP
– gitt av Norsk Lundehund Klubb

UTGÅTT VANDREPREMIE

Nåværende premie nr. 13 er gitt av Norsk Lundehund Klubb
og gjeldende fra 2015. Det er et inngravert glassfat som gis til
odel og eie hvert år, da den gamle vandrepremien utgikk.
Oversikt over vinnere og eiere:

•
•
•
•
•
•
•

2015 - Paluna's Saija Atladotter
- eier Susanne Stig Hansen
2016 - Mia Torsdatter av Northern Bones
- eier Trine Thoresen
2017 - Moonheim Abbes Kaiser - eier Gerd Langenes
2018 - Pride Of Norway's Blue Lava- eier Anette
Vabø-Andersen
2019 - Jo Aslak- eier Merete Evenseth
2020 - Avlyst på Værøy
2021 - Avt på Bømlo

VANDREPREMIE TIL BIM VALP
– gitt av Christen Lang

Vingheias Villemo Sagadatter

Den gamle vandrepremien nr. 13 er utgått, og ble gitt av
Sharon Pederson og Frank Bays, USA med utdeling første
gang i 2000. Med styrevedtak i 2015, ble vandrepremien
utdelt familien Storli til odel og eie på spesialen i Ål.

For interesserte er det i Lundehund-nytt nr. 22020 i artikkelen om Marmels minnehund en
oversikt over 8 andre gjeldende premier som gis
til voksne hunder, og som det er skrevet om i
tidsrommet 2016-2020 i medlemsbladet.
Det har vært mange trofeer gjennom årenes
løp, så mange er utgått og nye er kommet til.
Oversikt over alle utgåtte og gjeldende premier
finnes på klubbens database under årspremier.
To nye vandrepremier er Nordnorsken som ble
utdelt for første gang i 2016 og Værøyfatet utdelt første gang i 2017. Det ble ikke lundehunddager med spesialen på Værøy i 2020, derav er
Nordnorsken kun utdelt en gang.

Vandrepremie nr. 27 er et innrammet bilde av en labb og
laget av Roar Torsteinsen. Denne premien utdeles til den
valp som blir BIM på Norsk Lundehund Klubbs årlige
spesialutstilling. Premien skal vandre og er gjeldende fra
2016.

Disse to premiene kan jo bli skrevet om en annen gang i framtiden.
Kilde: Lundehundbasen, årspremier og dropbox hos
leder i NLK

Oversikt over vinnere og eiere:

•
•
•
•
•
•

2016 - Ask- eier Torbjørg Wagtskjold
2017 - Vixen Av Revehjerte -eier Bente Vedal
2018 - Mjøskastellets Eine - eier Anny Sørli
2019 - Jette Jolin- eier Sigrun Rytter
2020 - Avlyst på Værøy
2021 - Avlysr på Bømlo
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Avl med hannhund - Norsk lundehund

Lundehiets Nettie (Mali) og Karo: Karo var på valpebesøk hos Belinda Andersen, foto Cecilie Standal

Cecilie Standal i Ørskog,
Møre & Romsdal
Hvor lenge har du/dere hatt lundehund og hvem var din/
deres første lundehund?
Jeg har hatt lundehund i seks år. Karo er min første lundehund.
Hvilken/hvilke hannhunder har du/dere nå?
Lundehundhannene jeg har nå er Karo og Vingheias Bruno
Når og med hvilken hannhund begynte du/dere med lundehundavl?
Begynte med lundehundavl når Karo fikk spørsmålet for ca to
år siden.

Det beste med å bidra til avl med lundehund som hannhund
eier er at jeg bidrar med å bevare en herlig hunderase på alle
måter.
Hva er det vanskeligste med avl av rasen slik du/dere opp
lever det som hannhundeiere?
Som hannhundeier ser jeg at det er mange hannhunder som
ikke blir prøvd i avl. Det å bo langt unna tisper med hannhund og ønske å bidra til rasens fremtid er en utfordring.
Men jeg har forståelse for at tispeeiere bruker hannhunder i
nærheten. Jeg er glad for tispeeierne som valgte ut Karo og
turte å ta sjansen på å komme og prøve han.
Har du/dere importert evt eksportert noen lundehund?

Har din/deres hannhund/hannhunder gitt mange kull og
antall valper til nå?

Jeg har ikke importert noen lundehund.

Det har blitt tre kull på Karo med til sammen åtte valper.

Hva synes du/dere er bra med norsk lundehund?

Hva er det beste med avl av rasen slik du/dere ser det som
hannhundeiere?
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Å ha lundehunder i hus gir meg veldig mye glede i hverdagen.
Dette er en super allsidig rase.

Fra venstre Karo, Qaisa av Nothern Bones og Nova Saga av
Nothern Bones (Ayla). Karo var på valpebesøk og da ble det
familiebilde. Foto Gunn Tove Ormset.

Lundehiets Hettie i front, Lundehiets Nettie (Mali) til venstre og
Lundehiets Lettie (Salah) til høyre. Foto Cecilie Standal.

Stiller du/deres hannhund/hannhunder på utstilling? Hvis
du/dere gjør- hva synes du/dere om resultatene de ga?

Er din/deres hannhund/hannhunder med på andre aktiviteter?

Karo er stilt på utstilling. Nå er ikke jeg så opptatt av resultatene, det viktigste for oss med utstilling er det sosiale. Men
jeg er stolt over at Karo er norsk utstillingschampion. Karo
er ingen god utstillingshund for mange dommere fordi han i
følge mange er for liten og for lett bygget. Og jeg er ikke noe
god på å stille hund. Men vi koser oss med den sosiale biten.

Ja, hannhundene mine trener aktivt rallylydighet og Karo har
i fjor begynt å konkurrere. Vi har langt igjen før vi blir komfortable i rallylydighetsringen, men vi må ha noe å strekke oss
etter.

Når du/dere er på lokale treff med din/deres hannhund/
hannhunder er det viktig å treffe og hilse på eiere med deres
tisper med tanke på avl?
Når vi deltar på lokale treff med hannhundene er det helt
klart den sosiale biten som er det viktigste for oss.

Til venstre Karo og Vingheias Bruno.
Foto Cecilie Standal.

Har du/dere noen tanker om ditt/deres framtidige avl med
din/deres hannhund/hannhunder?
Framtidstanker angående å bidrag til avl er at jeg kommer til
å si ja om jeg blir spurt. Samtidig håper jeg jo at flere av alle
de flotte hannene her omkring blir brukt i avl.

Karo nederst og Vingheias Bruno.
Foto Cecilie Standal.

Vingheias Bruno som trener
rallylydighet. Foto Gunn Tove Ormset.
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Ressursforsvar hos lundehund
Tekst av Elin Mariboe, foto Anders Ekse

I Hundesport nr. 1/2021 sto det en
artikkel om ressursforsvar skrevet
av etolog Erica Hagstad Fjæran.
Basert på denne, har jeg kikket litt
på tendenser til ressursforsvar hos
lundehund.

Irja sitter på fanget mitt ute og har akkurat vist tenner til
Hekla. Hekla bøyer av og går vekk. Her forsvarer Irja min verdi
for henne som hennes eiendom. Hun er ikke interessert i å dele.

Det er kjent at lundehunden er sin
eier veldig tro, og villig følger eier i
så å si enhver situasjon. Dette er for
det meste et positiv trekk ved rasen,
men noen ganger kan det utvikle
seg til ressursforsvar. Jeg henter
eksempel fra egen flokk.

og sover i stua og ikke har fått med
seg at jeg har gått til et annet rom,
bjeffer hun et søkebjeff for å spørre
hvor jeg er.

Tilfellet Irja
Min eldste lundehund, Syrinborg’s
Tornerose, til daglig Irja, utøver ressursforsvar overfor meg.

Slik jeg ser det, er det ressursforsvaret Irja har valgt seg, et svært
vanskelig forsvar om en skal følge
Hagstad Fjæran sin myteavliving
om at «hunden skal tåle å bli tatt fra
ting».

Hun er rett og slett livredd for å
miste meg av syne, og det har blitt
verre etter at hun fødte valper. Hun
sitter og piper utenfor en dør der jeg
har gått inn og hun har blitt igjen
utenfor. Hun glefser etter de andre
hundene hvis hun er nærmest meg
og det kommer flere for å få kos.
Hun legger seg på beina mine når
jeg sitter og spiser frokost og viser
med hele seg at de andre hundene
må bare holde seg unna. Ligger hun
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Når jeg sitter i sofaen med henne på
fanget, knurrer og glefser hun etter
de andre hundene som vil opp og
ligge ved siden av meg i sofaen.

Ifølge henne er det nettopp dette
hunden ikke skal tåle. Hun hevder
at «det er en god evolusjonær strategi å ta vare på ting du har skaffet
deg». Når jeg må på jobb, eller det
faktum at Irja deler huset med 5 andre hunder som også må få sin del
av meg, så blir det svært vanskelig å
ikke ta fra Irja ressursen hun passer
så godt på.

Noen endelig løsning på dette finnes
ikke, for det er de færreste eiere som
aldri må gå fra hunden sin. Jeg har
likevel klart å finne en løsning som
Irja kan akseptere: bur.
Jeg har slik løst mitt fravær med
noe positivt etter at jeg kjøpte meg
en hundehenger, der alle bikkjene
er når jeg er på jobb eller skal på et
møte på zoom i disse hjemmekontortider.
Der går det bra med Irja. Det er
knyttet forventning til en ekstra god
godbit å ligge i hengeren, og der
er hun trygg og stille. Det samme
gjelder på natten, når alle ligger i
hvert sitt bur inne. Disse tidene uten
meg gjentar seg jo, så det blir en
vane som hun har lært seg å være
trygg i.
For meg har derfor løsningen vært
bur, for andre kan det finnes andre
løsninger. Det viktigste tror jeg, er å
finne det stedet eller den situasjonen

hvor hunden aksepterer at du går fra
den uten at den blir redd for å miste
deg - i Irja sitt tilfelle altså uten å
pipe og gråte etter meg.

Ressursforsvar liggeplass
Irja utøver også ressursforsvar i forhold til liggeplass, men det gjelder
kun den plassen hun ligger på i
øyeblikket, og hun passer ikke på et
bestemt sted å ligge etter at vi kastet
ut den gamle sofaen, og ikke lenger
tillater hundene å ligge i den nye.
Hun eide nemlig også sofaen, og
her ble det så ille til slutt at de andre
hundene ikke en gang kunne gå på
andre siden av stuebordet uten at
hun knurret på de.
Nå er jo sofaen strengt tatt menneskenes liggeplass, så etter at vi kjøpte
ny sofa har ingen fått lov å ligge i
den, og det skjønner de. Den nye
sofaen har antagelig ikke de samme
gode luktene som den gamle heller.

men hun lærte seg å være trygg i
huset og kunne være alene hjemme
da Hekla kom. Da var de to, og det
var greit for henne. Ofte er dette en
løsning for mange.

Forebygge ressursforsvar
Å forebygge ressursforsvar er den
beste løsningen, og det er enkelt om
en tenker på ressursen som en ting
hunden forsvarer. Hagstad Fjæran
gir oss fire tips på veien:
1.

Byttehandel

2.

Impulskontroll

3.

Hundens leker

4.

Positiv forsterking

Impulskontroll og positiv forsterking er god valpeoppdragelse.
Byttehandel og en lekekurv for hundens leker er en god tilpasning og
forståelse mellom hund og eier.

I det hele er det å gjøre hunden
trygg på sine omgivelser og å la den
få ha tingene sine i fred, noe man
kan gjøre også uten å tenke at dette
er forebygging for ressursforsvar. Et
gjensidig forhold hund/menneske
der begge parter stoler på hverandre
og kan dele, gir det beste utgangspunkt for å lykkes med å få en
hund som ikke utøver ressursforsvar. Likevel kan vi få tilfeller som
Irja, som både har lekekasse med
egne leker, god impulskontroll på
alt annet enn meg, er oppdratt med
positiv forsterking og byttehandel.
Så er det kanskje tilfellet som
bekrefter regelen, for hvem andre
elsker sin herre høyere enn en
lykkelig hund? Jeg velger å tro det
siste.

Å utøve ressursforsvar overfor ligge
plass i forhold til andre hunder er
ellers akseptert hos meg. Men jeg
har beholdt retten til å rette på teppet deres på liggeplassen, fjerne bein
og leker fra den før de skal legge
seg for kvelden, og å kunne klappe
og kjæle på dem mens de ligger på
plassen sin.

Eieren som ressurs
Det at Irja har lagt sin elsk på eieren
som ressurs, er slik jeg kjenner lundehunden et vanlig fenomen i rasen
vår.
Lundehunden har en sterk tendens
til å elske eieren sin over alt på
jord, og det kan da lett utvikle seg
til ressursforsvar uten av man er
klar over hvordan dette begynner.
Irja var aldri alene da hun var valp,
men hun må ha fått et inntrykk av
å miste en ressurs likevel en gang i
løpet av oppveksten.
Den lundehunden jeg hadde før
Irja, Holli, passet også godt på meg,

Hekla ligger og passer på at Eirunn buhund
ikke får komme til meg mens jeg spiser. Her
forsvarer Hekla min verdi som den som gir
henne mat.
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Første hoggormbitt på hund registrert i år

Hva gjør du hvis hunden blir bitt?

En hoggorm kveiler seg klar til hugg i en myrstrekning langs
Flesland flyplass. Foto Jon Wagtskjold.

Det første registrerte tilfellet av hoggormbitt hos oss så
langt i år fant sted på Nesodden i mars. Tallene for april
har ennå ikke kommet, men med varme og solfylte dager
med temperaturer opptil 20 grader denne måneden kan
vi trolig forvente oss flere tilfeller. Hoggormen trives best
i varmen, og legger seg gjerne på plasser hvor de kan
sole seg som på steiner, stubber eller veier.

Hold et godt øye med hunden

Hunder, og spesielt nysgjerrige valper, er spesielt utsatt
for bitt fra hoggorm. Hvis hunden kommer brått på en
hoggorm, vil hoggormen i flere tilfeller bite i selvforsvar.
Det er derfor generelt viktig å holde et ekstra godt øye
med hunden din på tur.

Hoggormen har igjen våknet fra
sin vinterdvale. I mars ble det
første bittet på hund registrert sør
i landet vårt, ifølge statistikk fra
Agria Dyreforsikring hvor vi har
sakset denne artikkelen.

Et annet symptom er at hunden går inn i en sjokktilstand
og får høy puls.

Når bør du oppsøke veterinær?
Hvis du mistenker at hunden din har har hatt et uheldig
møte med hoggormen, og viser en eller flere av de
nevnte symptomene, må den til veterinæren snarest
mulig for behandling.
– I mellomtiden må du forsøke å holde hunden helt i ro
slik at ikke giften sprer seg, spesielt hvis bittet har skjedd
i poten eller i labben, avslutter Ottesen.

1. april ble den nasjonale båndtvangen
innført i Norge. Det gjør det også enklere
å styre hunden unna potensielle farer på
lufteturen.

Hva gjør du hvis hunden blir bitt?
Rundt ett av tre hoggormbitt er tørre, altså
uten gift. Det er likevel vanskelig å vite som
hundeeier, og det er derfor viktig å følge
godt med på allmenntilstanden til hunden.
– En av de vanligste symptomene er
hevelse i bittområdet, og at hevelsen blir
stadig større. Følg også med på hundens
allmenntilstand og om hundens viser tegn
til smerter, slapphet, oppkast eller dårlig
mage, råder veterinær i Agria Dyreforsikring
Marte Ottesen.
Kvelden dagen etter at Vilje (Hakon) ble bitt var labben synlig påkjent, og etterhvert
kraftig opphovnet. Foto Hilde B.B. Altø.
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NORSK LUNDEHUND KLUBB
og JEKTEFARTSMUSEET
ønsker velkommen til

Lundehundmyldring
på det flotte uteområdet ved
Jektefartsmuseet, Bodøsjøen, Bodø,
torsdag 29. juli 2021 kl. 11:00-15:00

Rosa og Benoni, foto Magnus Enger/Elin Strand

Myldring

Foredrag

Smittevern

Til lundehundeiere, også
prosjekthunder:
Ta med hunden(-e) dine og bli med
på en unik happening. Nå kan du
få mulighet til å vise fram Norsk
Lundehund til andre interesserte. Ta
kontakt med arrangør og si fra at dere
blir med.

Norsk Lundehund klubb vil holde
foredrag i konferansesalen.

• Vi følger de til enhver tid
gjeldene lover og forskrifter
i forhold til smittevern.

Til alle andre interesserte:
Vi ønsker dere velkommen til en dag
for å bli bedre kjent med vår unike
kulturskatt, Norsk Lundehund.
Dere får hilse på hundene og se når de
går tur med sine særegne bevegelser.
Se hvordan de beveger seg og klatrer i
ulendt terreng Kanskje finner de noen
egg som vi har lagt ut som de tar med
til eierne. Noen vil også være i et gjerde
slik at dere kan klø de litt bak øret og ta
en «prat» med de.

Der vil det i tillegg vises filmer som
viser lundehunden i sitt rette element.
Inngang foredrag kr. 50,-, Registrering
og betaling i resepsjonen. Salg av
Lundehundboka

• Hold avstand fra hverandre
• Benytt desinfeksjonssprit
som er tilgjengelig

Vel møtt!
Hilsen Museumsgruppa, Norsk Lundehund klubb,
Kontakt: museum@lundehund.no
&
Jektefartsmuseet,
kontakt: karina.krogh@nordlandsmuseet.no

Dere vil også få god tid til å snakke med
lundehundeierne for å få svar på nesten
alt som dere lurer på om hundene.
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Lillelunden
Av Elin Mariboe

Hvor mange kyllinger har høna?
Det var en gang ei høne som lå på nitten egg. Da hun
hadde ligget to dager på dem, klarte hun å sparke ut ett
egg. Neste dag sparket hun ut to. Dagen deretter fikk
hun besøk av ei anna høne som la et egg sammen med
hennes. De neste dagene forløp rolig, men den sjette
dagen kom en rev forbi, og høna ble så sint på han at
hun føyk i fjeset på han, og samtidig ramlet fem egg ut.
Reven klarte å lure til seg tre egg til fra reiret før han gikk
sin vei. Nå var høna så sint at hun hakket hull i et egg før
hun la seg til å ruge igjen. Etter tre uker kom den første
kyllingen ut av egget. Neste dag kom det to til. Den tredje
dagen kom det fire kyllinger ut. Den femte dagen hadde
høna mistet tålmodigheten med å ruge. Hun tok med
seg kyllingene ut på tur. På turen falt en kylling i elven
og druknet. To kyllinger rotet seg bort fra høna. Da høna
kom hjem satt det en kylling i redet hennes. Hvor mange
kyllinger har høna? Se riktig svar nederst på siden.

Dekorer et tre
Det siste året har det dukket opp mange fargeglade trær rundt om i Norges skoger. Både stubber, døde og levende trær
har fått nytt utseende. Har du slike trær i nærheten av deg?
Hva tror du lundehunden din vil si om den treffer på et tre med fletter eller bukse og genser? Mulig den vil lure på hva
dette er for et slags menneske som ikke lukter menneske i det hele tatt.
Disse to trærne traff jeg på i en skog på Bømlo.
Kanskje får du lyst til å lage et slikt tre også? Snakk med noen som eier skog og sett i gang! Kanskje du har lyst til å
sende inn et bilde av treet ditt til redaksjon@lundehund.no når du er ferdig.

Høna har fem kyllinger
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Nytt fra Avdeling Trøndelag
Tekst av Hilde Birgitte Berg Altø

Hundene er Linesviken's Wiljar, Linesviken's Tjalve, Heierås Åsa,
Bera av Kystflokken, Catrol`s Ag, Lyrypa`s Ulvar Benji, Paluna`s
Jare Fannison og Heierås Æyla.

Hundene er Lundefoxen`s Izzy Drottendatter, Lyrypa`s Ylva,
Lyrypa`s Ulvar Benji, Paluna`s Jare Fannison, Heierås Åsa og Bera av
Kystflokken.

Heisann alle lundehundvenner i Trøndelag
Da er vi akkurat kommet til mai måned, og her i Trøndelag er det enda kaldt i
lufta og hvitt noen morgener. Håper varmen snart kommer for fullt.
Det har dessverre vært svært lite aktivitet i avdelingen dette året også, men vi
får tro vi nå går mot bedre tider igjen.
Det var planlagt treff her hos oss på Lonkan gård i april, men det måtte avlyses
pga en smitteoppblomstring av covid-19 nord i fylket. Men her håper vi å få til
treffet senere på våren eller i løpet av sommeren.
Avdeling Trøndelag avholdt sitt årsmøte 14.mars, for første gang på zoom. Det
gikk veldig fint, og det var et godt oppmøte til tross for at det ble den digitale
versjonen.
Heierås Æyla - eiere May-Len Kristiansen
og Erling Falstad

Vi har planlagt kurs i nosework/agility i slutten av mai måned hos Sports
hunder i Trondheim, som vi virkelig håper å få gjennomført.
Det vil komme litt om dette i neste Lundehundnytt.
Det har vært noen små spontantreff rundt omkring, legger ved et par bilder fra
turene.
Jeg har også hatt en liten runde på gruppen til avdeling Trøndelag på Facebook,
og funnet noen bilder som er postet der av stolte lundehundeiere. Jeg plukket
ut noen få bilder, og spurte eierne om å få bruke de.
Vi håper alle er friske og har det bra i disse tider, og at alle ser fremover til vi
kan treffes igjen
Ønsker dere alle en riktig flott sommer, håper virkelig vi sees i en eller annen
sammenheng snart!
På vegne av styret for NLK, avd Trøndelag
Hilde Birgitte Berg Altø

Lyrypa`s Oluf Alvin - eiere Rebecca Stokdal
Nilsen og Aslak Sørlie

Foss Piasønn fra kennel Langenesjenta
- eier Marius Hofstad

Minitreff i fjæra på Fosen april 2021.
Populært å være tispe blant 3 hannhunder.
Lundesommer Daisy, Vilje, Axe, og Eigir
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Valpeformidling i NLK
Norsk Lundehund Klubb har
en egen valpeformidler som har
ansvar for å bidra til kontakt
mellom interesserte valpekjøpere
og oppdrettere, og bidra til at den
genetiske variasjonen hos lundehund spres rundt i landet.
Valpeformidler har en viss oversikt over hvor det er ledige valper,
samt at valpeformidler holder en
oversikt/venteliste over de som
ønsker seg lundehundvalp.

NLK Database

Ta gjerne kontakt med klubbens
valpeformidler for mer informasjon:
Alejandra Garcia
Store Landfall Øvre 6b
3025 Drammen
Tel.: 412 67 679
(onsdag og fredag kl 17:00 - 19:00)
e-post: valpeformidler@lundehund.no

This is the official database of the Norwegian
Lundehund Klubb. You will find it on the
internet at NLK´s hompage address http//
www.lundehund.no or internet-address:
http://lundehunddatabase.no/nlk/. To be
granted access, please contact Mr. Marc
Daverdin at the eMail-address indicated
above.

Valpeformidler kan også hjelpe
til med omplassering av lundehunder.

Kontaktpersoner ved mage/tarm problemer

Gerd Haugen, tel: 32 79 15 70,
e-post: gerd-haugen@altiboxmail.no

To keep the information updated on dogs
alive or passed away, illnesses experienced
and other relevant information regarding
the breed, we strongly recommend all
lundie-owners to report such information
to the database-manager Marc Daverdin,
eMail: database@lundehund.no. The
information will be anonymously used
for research, helping prevent illness in the
breed.
The database also offers help finding
suitable partners when breeding your
Lundehund.

Valpeformidler har best oversikt
over valper og valpekjøpere i
Norge, men bidrar også til å opprette kontakt med valpekjøpere
og oppdrettere i utlandet.

Unni Hofstad, tel: 74 39 38 61 / 952 17 957,
e-post: unni@hofstad.cc

The Norwegian Lundehund Database
collects and maintains all information
on Puffindogs worldwide

Hanna Gautun, tel 911 09 116,
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Send gjerne PM via facebook
Spesielt for giardia:
Gerd Langenes, tel: 909 05 070
e-post: giardia@lundehund.no

Æresmedlemmer
Norsk Lundehund Klubb har over årene
hedret noen få av medlemmene med
tittelen "æresmedlem". Æresmedlemmene
får diplom fra klubben ved utnevnelsen,
og varig gratis medlemsskap i klubben.
Våre æresmedlemmer er:		
• Margit Lines Våtvik
• Christen Lang
• Roar Torsteinsen
• Anne-Lise Torsteinsen

NLK avdelinger
Avdeling Trøndelag, e-post: nlktrondelag@lundehund.no

Styreleder

Hilde Birgitte Berg Altø, Vallersundveien 188,
7165 Oksvoll, tel: 485 04 109,
e-post: teamleksalunden@gmail.com

Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem

Jann-Magnar Fiskvik
Gunn Tove Ormset
Claudia Melis
Merethe Boneng

Varamedlemmer

Iren Storli
Siri Monkan
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Revisor
Vararevisor

Mari Østgaard
Trond Åge Seem

Valgkomite

Unni Storli
Tonje Andersen

Vara til valgkomite

May Elisabeth Lernæs Selbekk

NLK komitéer og utvalg
Valpeformidler
Alejandra Garcia,
tel: 412 67 679 (ons, fre 17-19)
e-post: valpeformidler@lundehund.no
Avl- og sunnhetsutvalget
e-post: avlogsunnhet@lundehund.no
Christen Lang, leder, tel: 909 81 295,
Hanna Gautun, tel: 911 09 116,
Sigrun Rytter, tel: 974 76 608
Torbjørg Lille Wagtskjold, tel: 909 74 408,
Ingvild Svorkmo Espelien, tel: 477 64 787
Krysningsgruppa
e-post: krysningsgruppa@lundehund.no
Avls- og sunnhetsutvalget
Valgkomite (oppnevnt av årsmøtet)
e-post: valgkomite@lundehund.no
Rita Hartvigsen Daverdin, tel: 922 36 662
Alejandra Garcia, tel: 413 29 367
Astrid Driva Rødsand, tel: 481 85 004
Lundebua
Merete Evenseth
Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdal
Tel: 916 44 269
Bestilling:
http://lundehund.no/index.php/
lundebua eller
e-post: lundebua@lundehund.no. eller
e-post: leder@lundehund.no
Ansvarlig for klubbens kalender
e-post: kalender@lundehund.no
Redaksjonen for klubbens hjemmeside
Bestilling av kalender hos Lundebua
Ansvarlig for Årets Utstillingshund
e-post: utstillingshund@lundehund.no
Ellen Utsi
Anette Vabø
Ansvarlig for Årets Aktivitetshund
e-post: aktivitetshund@lundehund.no
Astrid Driva Rødsand
Ida Skarkerud
___________________________
* Permisjon.

Arbeidsgruppe bruksegenskaper og atferd
e-post: mentaltest@lundehund.no
Solveig B. Steinnes
*Elin D.W. Johannessen
Sigrun Rytter
Gunn Tove Ormset
Utsendinger til NKKs representatskapsmøte
Styret oppnevner to delegater
Hundekartoteket /NLK Database
Torbjørg Lille Wagtskjold
Marc Daverdin
Spørsmål, kommentarer og forslag:
e-post: database@lundehund.no
Medlemstjenester: 		
e-post: medlem@lundehund.no
Jon Wagtskjold, tel 908 61 265
Klubbens medlemsblad, Lundehund-nytt
e-post: redaksjon@lundehund.no
Elin Mariboe
Dagrunn Mæhlen
Solveig Bjørkenes Steinnes
Jon Wagtskjold
Klubbens hjemmeside,
www.lundehund.no
e-post: hjemmeside@lundehund.no
Ragna Fossen, redaktør
Berit Fanneløb Marthinussen
Trine Thoresen
Astrid Driva Rødsand
Arbeidsgruppa for Lundehund-museet
e-post: museum@lundehund.no
Karen Elise Dahlmo
Rita H. Daverdin
Turid Helfjord

NLK fylkeskontakter
Troms og Finnmark, nord
Janne-Grethe Konst Strøm,
tel: 915 25 944,
e-post: janne-gretheks@hotmail.com
Troms og Finnmark, sør
Nina Schneider, tel: 994 70 766.
e-post: schneidernina77@gmail.com
Nordland, nord
Else-Britt Lian, tel: 408 58 572,
e-post: else_britt_lian@hotmail.com
Nordland, sør
Hilde-Britt Nilsen, tel: 913 95 658,
e-post: hilde.nilsen92@hotmail.com
Trøndelag, nord
Iren Storli, tel: 926 06 467,
e-post: iren.storli@gmail.com
Trøndelag, sør
Hilde Birgitte Berg Altø,
tel: 485 04 109
e-post: teamleksalunden@gmail.com
Møre og Romsdal
Cecilie Standal, tel: 992 70 002,
e-post: cecilie@standal.as
Vestland
Torbjørg Lille Wagtskjold,
tel: 909 74 408
e-post: lille@wagtskjold.net
Vestfold og Telemark
Tove Strandmoe, tel: 908 54 654,
e-post: strandmoe@online.no
Viken vest
Kristin Duvold, tel: 928 30 771,
e-post: kriduvold@hotmail.com
Viken øst
Irene Zakariassen, tel 476 50 745,
e-post: irza@outlook.com
Oslo
Pascale Renée Cyr, Tel: 482 61 431,
e-post: pascale_cyr55@hotmail.com
Innlandet vest
Gro W. Viken, tel: 905 85 277,
e-post: groviken@online.no
Innlandet øst
Geir Morten Jansberg, tel: 476 26 707,
e-post: butikksjef.kongsvinger@fargerike.no
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Returadresse: NLK v/Jon Wagtskjold
Lyshovden 128, 5148 Fyllingsdalen

Støtt Norsk Kennel Klub
- hundeeiernes organsisasjon

Koronakrisen har truffet NKK med full kraft, nå trenger vi din hjelp. NKK taler hundens og
hundeeieres sak. Norsk Kennel Klub er en ideell organisasjon og får ingen statsstøtte.
Vi ber derfor om et bidrag for å hjelpe oss gjennom den vanskelige koronatiden.

Hvordan kan jeg bidra?
Send ditt bidrag til Norsk Kennel Klub i Vippsappen
med nummer #22557 eller benytt QR koden til høyre.
Har du ikke Vipps? Du kan også bruke
kontonummer: 1602.57.15601
Merk betalingen «Støtt NKK»

For hund og hundeeier
NKK er opptatt av å vise frem alle positive sider
ved å ha hund, og vi arbeider for saker som
angår norske hunder og hundeeiere. Vi jobber
for en rettferdig hundelov, for hund og hunde
eiers rettsvern og for at hundens naturlige plass
i samfunnet ikke skal begrenses.
Støtt vårt politiske arbeid
#22557

Ansvarlig hundeavl og
informerte valpekjøpere
Hunder som kan leve et langt og sunt liv
til glede for seg selv, sine eiere og samfun
net er målet med ansvarlig hundeavl. Dette
målet vil NKK søke å nå gjennom utdanning
og opplæring av oppdrettere, fokusering på
samarbeid og respekt, samt bevisstgjøring av
hundeeiers ansvar.
Støtt ansvarlig hundeavl

#22557

