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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:25

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.

Alltid
Alltid

Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet

0 medlemmer og 1 gjest er inne på dette forumet.

Her kan DU skryte litt av din egen hund, eller andre Lundehunder som har vært på utstilling. kanskje du har noen tips ang. det å ha hunden på
utstilling?

Sider: [1] 2 3 4
Tittel

Startet av

fjærnet ekstratær, hva med utstilling?

ranveis

1

1373

17.02. 2013 19:58
av Gerd Haugen

Gratulerer til Foss Svartkurle

dihu

0

1160

17.10. 2011 21:47
av dihu

Planlegger utstilling i mai

Elin, Lars og Elfi

12

2539

24.05. 2011 22:15
av Elin, Lars og Elfi

INTERNASJONAL UCH

Torild

2

1343

14.09. 2010 16:20
av Cemilie

spesialen 2010

dihu

2

1207

28.06. 2010 02:41
av Gunn Tove

Ønsker tips før vår første utstilling :-)

Cemilie

4

1325

07.06. 2010 17:11
av Cemilie

NKK Lillestrøm 2009

Torild

13

2128

01.12. 2009 16:35
av Turid

NKK på Hamar 09.19.09

Torild

4

1355

22.10. 2009 23:45
av Miss Nomore

Utstillig.

Torild

2

1300

30.07. 2009 12:44
av Hege Hellesvik

Værøy 2009

Gunn Tove

3

1483

08.07. 2009 22:34
av Dagrunn Mæhlen

Keisersnitt og valper.

Vofsi

3

1477

25.06. 2009 23:42
av Torild

Norsk utstilling champion i Troms

Merete
Evenseth

6

1603

22.06. 2009 13:04
av Torild

Mer skryt!

Torild

6

1517

22.06. 2009 01:32
av Miss Nomore

SKRYT

Torild

8

1838

31.05. 2009 18:42
av Miss Nomore

Österbybruk 23.5.2009 SKK internationell

Anneli

3

1352

31.05. 2009 18:39
av Miss Nomore

Mille,s apellmerke

Dagrunn
Mæhlen

20

3824

28.05. 2009 10:23
av Hege Hellesvik

Cocos

2

1362

15.05. 2009 20:44
av ida

«12»

NATT
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Svar Visninger Nyeste innlegg
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Mere Natt

Cocos

0

1057

02.05. 2009 00:15
av Cocos

Gruppen for norske raser 2008

Torild

5

1725

06.12. 2008 20:42
av Dagrunn Mæhlen

Norskvinnere 2008

Dagrunn
Mæhlen

4

1542

25.11. 2008 13:23
av Torild
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:26

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.

Alltid
Alltid

Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet

0 medlemmer og 1 gjest er inne på dette forumet.

Her kan DU skryte litt av din egen hund, eller andre Lundehunder som har vært på utstilling. kanskje du har noen tips ang. det å ha hunden på
utstilling?

Sider: 1 [2] 3 4
Tittel

Startet av

Høstutstilling i Tromsø 18-19.10.08

Merete
Evenseth

4

1267

SSUK Sundsvall 12.10.2008

Gunn Tove

2

843

12.10. 2008 19:17
av Dagrunn Mæhlen

SKK Sundsvall, Sverige - 11.10.2008

Gunn Tove

2

724

12.10. 2008 18:22
av Gunn Tove

Steinkjer 06.09.08

Siri

5

1008

Trondheim hundefestival 30.-31. august 2008

Gunn Tove

1

670

09.09. 2008 16:58
av Elin Strand

Trym og Sara i Luxemburg

Torild

1

665

09.09. 2008 16:58
av Elin Strand

Gratulere Merethe og Frøya

Vofsi

4

866

08.09. 2008 22:45
av Elin Strand

Tre internasjonale utstillinger i Kuopio, Finland
1.-3. august 2008

Gunn Tove

2

883

07.08. 2008 21:32
av Gunn Tove

Hundehviskeren

bardmand

7

1702

26.06. 2008 20:42
av Heming

Utstilling i Sundsvall, Sverige 25. mai 2008

Gunn Tove

0

598

25.05. 2008 16:01
av Gunn Tove

Utstilling i Österbybruk, Sverige 24. mai 2008

Gunn Tove

0

546

24.05. 2008 23:14
av Gunn Tove

Sender en hilsen

Geira

2

920

08.05. 2008 11:03
av Geira

Finska o Svenska Vinnarutställningen, samt
utställning i Litauen

Anneli

0

835

31.12. 2007 23:53
av Anneli

Julehilsen fra Tromsø

Merete
Evenseth

4

1380

16.12. 2007 21:42
av Merete Evenseth

Hamar 2007

Torild

4

1182

30.11. 2007 17:36
av Geira

Diverse skryt

Gunn Tove

3

1018

15.11. 2007 22:59
av Gunn Tove

valpeshow NKK avd Rogaland

Torild

9

1645

14.11. 2007 15:35
av Geira
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01.11. 2008 22:31
av Elin Hansen

09.09. 2008 20:47
av Dagrunn Mæhlen
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Steinkjer-utstillinga 2007

Gunn Tove

0

838

01.09. 2007 20:32
av Gunn Tove

Trondheim Hundefestival 2007

Gunn Tove

1

967

27.08. 2007 20:59
av Vofsi

Valpeshow Vestnes

Dagrunn
Mæhlen

1

1131

03.07. 2007 09:47
av Siri
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:26

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.

Alltid
Alltid

Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet

0 medlemmer og 1 gjest er inne på dette forumet.

Her kan DU skryte litt av din egen hund, eller andre Lundehunder som har vært på utstilling. kanskje du har noen tips ang. det å ha hunden på
utstilling?

Sider: 1 2 [3] 4
Tittel

Startet av

NKK Trondheim 23. juni 2007

Gunn Tove

3

1086

24.06. 2007 22:51
av Vofsi

Dobbelutstilling i Tromsø

Vofsi

2

1013

11.06. 2007 21:27
av Gunn Tove

Utstilling i Vänersborg, Sverige

Gunn Tove

1

939

11.06. 2007 20:05
av Vofsi

Utstilling i Tallinn, Estland...

Gunn Tove

3

1154

06.06. 2007 11:37
av Torild

Odin og Edda på valpeshow

Vofsi

3

1087

08.05. 2007 19:16
av Dagrunn Mæhlen

Frøya sin deby i ringen

Vofsi

5

1292

27.04. 2007 11:51
av Lillehyper

Litt skryt

Hege

1

1124

23.04. 2007 11:33
av Torild

Agility med lundehund

Ingerid
Margrete
Klaveness

7

1684

05.03. 2007 16:27
av Ingerid Margrete Klaveness

Plasseringer!

Mai Brit

1

969

04.03. 2007 11:08
av Ingerid Margrete Klaveness

Nå har vi gått Lydighet!

Ingerid
Margrete
Klaveness

0

752

01.03. 2007 09:04
av Ingerid Margrete Klaveness

Lundehunder i Hønefoss eller Kristiansand???

Hege

0

740

16.02. 2007 11:51
av Hege

Kongsvinger 7-8 oktober

Anneli

2

1325

09.10. 2006 19:22
av Bo Johnson

Hyvinge 01.10.2006

Anneli

0

842

03.10. 2006 21:09
av Anneli

Lunde-samling

Torild

0

820

21.08. 2006 11:52
av Torild

Oslo / Bjerke 2006

Anneli

0

821

16.08. 2006 21:49
av Anneli

Spesial-utstillingen 2006

Torild

2

1184

25.06. 2006 22:50
av Anneli
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09.06. 2006 10:57
av Torild

Lite skryt från Åland

Anneli

2

1228

spesialutstillingen i Drammen i juni

Ingerid
Margrete
Klaveness

0

839

Heia Torild!

Geira

3

1211

26.04. 2006 10:16
av Torild

Må skryte litt av lille Stormen!

Ingerid
Margrete
Klaveness

2

1134

08.02. 2006 14:15
av Ingerid Margrete Klaveness

28.04. 2006 13:37
av Ingerid Margrete Klaveness
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:26

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.

Alltid
Alltid

Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet

0 medlemmer og 1 gjest er inne på dette forumet.

Her kan DU skryte litt av din egen hund, eller andre Lundehunder som har vært på utstilling. kanskje du har noen tips ang. det å ha hunden på
utstilling?

Sider: 1 2 3 [4]
Tittel

Startet av

Svar Visninger Nyeste innlegg

Finsk lundehundspecial i Hyvinge 23.10.2005

Anneli

0

1026

25.10. 2005 19:17
av Anneli

Lundehund i tidningen Arbetarbladet !

Anneli

1

1092

01.09. 2005 14:33
av Geira

Utställning i Väröy 2005

Eriksro

0

879

16.07. 2005 18:25
av Eriksro

Verdensudstillingen i 2010 bliver i Danmark

Estrid Heldager

0

1106

11.07. 2005 22:20
av Estrid Heldager

N UCH Linesvikens Gaute-Gauteson!

MagnusEnger

0

1143

21.06. 2005 21:59
av MagnusEnger
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:27
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: fjærnet ekstratær, hva
med utstilling?

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Emne: fjærnet ekstratær, hva med utstilling? (Lest 1374 ganger)
Sv: fjærnet ekstratær, hva med utstilling?
« Svar #1 på: 17.02. 2013 19:58 »

Manglende ekstratær er ingen hindring for å stille en lundehund. Det vil si at det ikke regnes som
diskvalifiserende.
Hvordan dommeren vil vurdere det enkelte tilfelle er ikke så godt å si på forhånd. Hvis det dreier seg om
tær på frampotene, tror jeg det kan være lurt å få en erklæring fra veterinæren som fjernet tærne, om at
de har vært tilstede, og er fjernet på grunn av skade.
Er det ekstratær på bakpotene, vil dommeren vanligvis ikke legge noen betydning i det. En del
lundehunder mangler en eller flere ekstratær på baklabbene.
Loggført

ranveis

Nybegynner
Innlegg: 24

fjærnet ekstratær, hva med utstilling?
« på: 17.02. 2013 16:36 »

Hei!
Sikkert et dumt spørsmål men: vi har fjærnet to av ekstatærne til hunden vår pga en skade (dvs den ene
pga en skade og den andre for å unngå at det skjer igjen). Kan vi fortsatt stille han ut da?
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: fjærnet ekstratær, hva med utstilling?
Gå til:

=> LittLitt
om alt
annet
=>
om
alt annet
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Gratulerer til Foss Svartkurle

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:27
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Gratulerer til Foss
Svartkurle

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
dihu

Jr. Medlem
Innlegg: 30

Emne: Gratulerer til Foss Svartkurle (Lest 1161 ganger)
Gratulerer til Foss Svartkurle
« på: 17.10. 2011 21:47 »

Vi har nettopp oppdaget atv Foss ble beste norske hund på utstilling søndag 10.september, med bilde i
bladet Hundesport.
Han er er en av husets favoritter, og far til Timian, så vi føler oss litt stolte på slektens vegne.
Hilsen Timian m/fam
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Gratulerer til Foss Svartkurle
Gå til:

=> LittLitt
om alt
annet
=>
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alt annet
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Planlegger utstilling i mai
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16.02. 2015 22:27
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Planlegger utstilling
i mai

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Planlegger utstilling i mai (Lest 2540 ganger)

Elin, Lars og Elfi

Sv: Planlegger utstilling i mai

Jr. Medlem

Innlegg: 32

« Svar #12 på: 24.05. 2011 22:15 »

Selv takk for sist Merethe!:) Dere skal ikke se bort i fra at vi tar dere på ordet med invitasjonen! Og Verøy
til neste år er allerede i planlegging:)
Må innrømme at ustilling ga mersmak og vi ser at det er en viktig oppgave i videre bevaring av rasen og
ikke minst for å gjøre rasen kjent! Det var en del som spurte litt om rasen og vurderte den, så det er jo
kjempebra!
Lykke til på lørdag med Gurine!:) Begge hundene dine er flotte og det var artig å se hundene våre
sammen!:)
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Planlegger utstilling i mai
« Svar #11 på: 24.05. 2011 21:15 »

Takk for sist til dere alle fra Rypefjord.
Dere gjorde en kjempebra visning og du Elin og Elfi var et meget godt team. Veldig artig at det nå er en
hund i Finnmark som blir vist på utstilling. Kanskje det kan ha en effekt for etterspørselen :)
Og som sagt før, så har dere stående innbydelse hos oss i Tromsø når dere vil prøve dere på NKK certet
og så selvfølgelig Værøy til neste år :) Gurine skal på ny utstilling på lørdag her i Tromsø. men da blir hun
alene stakkars. Det er artigere når det er flere.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Elin, Lars og Elfi
Jr. Medlem

Sv: Planlegger utstilling i mai
« Svar #10 på: 24.05. 2011 07:58 »

Innlegg: 32
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Planlegger utstilling i mai

Tusen takk for det!:) Ja vi er veldig fornøyde med debuten, kunne ikke gått bedre! Blir nok flere
utstillinger etterhvert og det var veldig artig å treffe andre lundehunder og folk i denne sammenhengen!

Loggført

Gerd Haugen

Sv: Planlegger utstilling i mai

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

« Svar #9 på: 23.05. 2011 22:04 »

Gratulerer så masse med resultatet. Det var da en strålende debut. Det viser at dere har gjort en god jobb
ned sosialisering og trening, og har lagt et godt grunnlag for framtiden.
Når hunden liker seg på utstilling, er det bare en fornøyelse å vise den fram, og når den da er pen i
tillegg, kan dere se frem til flere trivelige utstillinger.

Loggført

Elin, Lars og Elfi

Sv: Planlegger utstilling i mai

Jr. Medlem

Innlegg: 32

« Svar #8 på: 23.05. 2011 21:12 »

Da var utstillingen gjennomført med flott resultat begge dagene; CK, CERT, BIR junior og BIR! Elfi viste
seg å være trygg i ringen og på bordet og viste seg fint frem. Vi er kjempefornøyde og stolte av vår
første utstilling! Takk for tips her inne:)

Loggført

Elin, Lars og Elfi

Sv: Planlegger utstilling i mai

Jr. Medlem

Innlegg: 32

« Svar #7 på: 08.02. 2011 13:33 »

Takk for det! Vi er veldig spente! Utstillingen du nevner er samme helgen som den her i Hammerfest. Du
skal stille der? Lykke til isåfall!:)
Hilsen Elin.
Loggført

Irene Stølan

Sv: Planlegger utstilling i mai

Nybegynner
Innlegg: 8

« Svar #6 på: 07.02. 2011 07:57 »

Hei.
Lykke til i Hamerfest :)
Jeg var ikke tenkt meg dit, men tenkte jeg kunne innvitere/minne dere om utstillingen i Sunnmørshallen
21/5-22/5-2011.
Dette er en innendørsutstilling i Ålesund.
Det vill både være utstilling, LP, AG, AG-hopp!

Loggført
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Planlegger utstilling i mai

Elin, Lars og Elfi
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Sv: Planlegger utstilling i mai
« Svar #5 på: 05.02. 2011 23:47 »

Er det forresten noe flere med lundhund som skal stille i Hammerfest (Kvalsund) i mai?
Hilsen fra Elin og Elfi.

Loggført

Elin, Lars og Elfi
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Sv: Planlegger utstilling i mai
« Svar #4 på: 03.01. 2011 10:29 »

Tusen takk for gode råd, som vi kommer til å benytte i den videre treningen. Dette med å snu 360 grader
rundt, har vi allerede begynt med på tur når hun "setter seg på rumpa" og det fungerer fint!:) Skal
forsøke å få med noen flere på ustillingstrening her vi bor og tenker å benytte de ukentlige miljøtrenigene
også. Tipset om korte økter skal vi forsøke å etterleve, det er jammen lett å bli ivrig når man kommer i
gang:) Igjen, takk for mange nyttige tips!
Loggført

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Sv: Planlegger utstilling i mai
« Svar #3 på: 02.01. 2011 19:43 »

Du har god tid. Begynn med å skaffe deg et utstillingskobbel, og ta på det hver gang du trener for
utstilling. Når det kobbelet kommer på, skal alt være moro, nei og fy eksisterer ikke. De beste godbiter
hun kjenner, og gjerne variasjon. Tren gjerne FØR måltider, når hunden er sulten. Og først og sist, tren i
korte økter. Gjerne 5 dager i uka, 5 min hver gang. Ta små, små skritt, så hunden føler at den lykkes, og
du blir glad og skryter den opp i skyene. Bruk gjerne klikker, om du har satt deg inn i den teknikken, det
gjør ting enklere, men må avlæres før du skal i ringen, da det ikke er lov der.
Det er ikke vanskeligere å lære hunden å stå, enn å sitte, men den skal stå så den tar seg ut til sin fordel.
Ikke med bakbeina inn under kroppen, halen mellom beina og ryggen i bue. Hvis hunden får
”gangsperre” i ringen, ikke dra i den, men snu 360 grader rundt og GÅ, og hunden følger med. Når hun
står på bordet, dommeren ved siden og du foran, hold en finger i halsbåndet på undersiden av hodet, da
får du penere oppstilling på hunden, og hun føler ikke at hun blir holdt fast. Men det er bare en vane, går
du langsomt nok fram, og belønner ofte, venner hun seg til det også. Blir du sur og irritert mens du
trener, slutt av, og fortsett i morgen.
Loggført

Elin, Lars og Elfi
Jr. Medlem

Innlegg: 32

Sv: Planlegger utstilling i mai
« Svar #2 på: 31.12. 2010 14:33 »

Takk for gode råd!
Vi skal begynne å trene allerede nå, særlig på dette med håndtering, da dette er noe hun ikke synes
særlig om. Tannvisning går egenlig greit for dette trente vi en del på i valpekurset, men hun liker ikke å
blir "holdt fast" for å holde seg i ro. Noen tips her? Samme problemet gjelder ved kloklipping. Hun kan
fint røres over alt på kroppen, men blir redd hvis hun føler hun ikke kommer seg løs/vekk. Å stå i ro i
ringen kan nok også bli en utfordring, da vi har trent mye på at hun skal sitte når vi stopper på tur
o.l...men øvelse gjør vel mester:)
Godt nyttår til alle lundehundeiere der ute!:)

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=360.0[16/02/2015 22:26:30]

Planlegger utstilling i mai
Loggført

Gerd Haugen

Sv: Planlegger utstilling i mai

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

« Svar #1 på: 31.12. 2010 11:39 »

Hvis dere leser NKK’s serie ”ny i ringen” blir dere kloke på de fleste ting angående utstilling.
Det som er viktig å tenke på med lundehunder, som ofte er en smule skeptiske til nye ting, er å gjøre dem
trygge i forhold til fremmede mennesker og hunder, og nye omgivelser. Det blir lagt vekt på at hunden
viser seg frimodig og glad, ikke trekker seg for håndtering og tannvisning og ikke plutselig får bråstopp i
ringen og nekter å gå. Man bør trave hunden på løst kobbel, og likedan med oppstilling. Lær hunden å
stille seg opp selv, er den sikker kan man stå foran hunden og holde oppmerksomheten dens, er den ikke
så trygg, kan man stå på siden vekk fra dommeren så hunden føler at den har støtte. Også her slakt
kobbel. Godbiter er lov i ringen, men bør selvsagt ikke overdrives, og man bør se til å ikke miste dem
rundt omkring.
Alminnelig lydighetstrening er bra å ha, også i forhold til utstilling. Hvis hunden er vant til å gå på
kommando sammen med andre hunder, vil den gjøre det helt naturlig i utstillingsringen også. Men
trening på bord er viktig, og helst med fremmede til å se på tennene og hunden for resten.
Lykke til. Utstilling kan være morsomt. Men husk på, de få minuttene man er i ringen skal man
konsentrere seg om egen hund og dommeren, skravle med andre utstillere gjør man før og etter.
Loggført

Elin, Lars og Elfi

Planlegger utstilling i mai

Jr. Medlem

Innlegg: 32

« på: 31.12. 2010 01:05 »

Hei!
Vi planlegger å stille ut vår Elfi i mai, men har ingen erfaring med dette. Har lest litt forskjellige steder og
ser at NKK har en del informasjon som vi har tenkt å lese. Elfi vil i mai være drøye året, og er ikke stilt ut
som valp. På nyåret starter vi på et kurs som er videreføringen av valpekurset og får forhåpentligvis lært
en del nyttig der. Vi blir kjempeglade for tips om forberedelse, selve utstillingen (hva er lov/ikke lov, skal
lundehunden stilles opp på et spesielt vis, venting osv) og premieringen. Alle tips og råd tas i mot med
stor takk!:)
Hilsen Elin, Lars og Elfi.
Loggført
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Oppdretter
Jr. Medlem
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Emne: INTERNASJONAL UCH (Lest 1344 ganger)
Sv: INTERNASJONAL UCH
« Svar #2 på: 14.09. 2010 16:20 »

Litt sen her men vil gjerne Gratulere deg likevel!!
Kjempegøy at du gjør det så bra - og det er en flott tittel og i ung alder!
Grattis!!
Fra to og firbente i Halden
Loggført
www.cemilie.com

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: INTERNASJONAL UCH
« Svar #1 på: 09.08. 2010 13:47 »

Gratulere så mye Torild.
Du har noen flotte hunder og er veldig flink å vise dem fram.
Lykke til videre. Det er nok ikke det siste vi hører fra deg :)
Hilsen Merete
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

INTERNASJONAL UCH
« på: 05.08. 2010 14:46 »

Så ble det endelig offisielt; 12240/07 Trodli-skogen's Trym Runasønn (f.29/4-07) er INT UCH!! Det første
CACIB'et fikk han 16.08.08, i Drammen. Og det "siste" 03.10.09, på Hamar! Da var han 2 år og 6
måneder gammel. I tillegg til CACIb fra Sverige og Luxemburg har han 5 CACIB fra Norge!!
Hipp hurra for gulle-gutten!!
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Emne: spesialen 2010 (Lest 1208 ganger)

Gunn Tove

Sv: spesialen 2010

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #2 på: 28.06. 2010 02:41 »

Hei
Avdeling Rogaland har lagt ut mer detaljert info på sin hjemmeside:
http://home.lyse.net/nlhkrogaland/html/spesialen_detaljer.html
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Sv: spesialen 2010

« Svar #1 på: 27.06. 2010 11:29 »

Det er vanlig at utstillinger starter kl.9. Det er adgang til å medbringe andre hunder enn de som er
påmeldt utstilling, betingelsen er at de er vaksinert. Hvis valpen din fikk vaksine som 8 ukers valp, kan du
altså ta den med, men siden anbefalingen nå er 12 uker for første vaksine, er vel det tvilsomt. Det er
også en karanteneperiode på 14 dager etter første vaksine.
På en utendørs utstilling er ikke smittepresset så stort som når det foregår inne, men en bør aldri la
valpen ha kontakt med en mengde andre hunder på utstilling. Særlig kennelhoste og magebesvær har
lett for å smitte når mange hunder er samlet.
Bedømmelsen vil ta flere timer. Hvis du kommer litt ut på dagen, er stemningen mer avslappet siden
mange har vært i ringen, og utstillerne har bedre tid og er mer innstilt på å snakke med publikum. Da vil
du også få med deg sluttbedømmelsen, og hvem som blir vinnerne.
God fornøyelse.
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spesialen 2010
Loggført

dihu

Jr. Medlem
Innlegg: 30

spesialen 2010

« på: 27.06. 2010 10:07 »

Ser spesialutstillingen skal være på Ålgård på lørdagen. Vi kan tenke oss å komme for å se, men vet
egentlig ikke helt hva det dreier seg om. Jeg finner heller ikke tidspunkter på hjemmesiden, bare sted og
dato.
Lurer derfor på:
- kan vi komme på utstilling bare for å se, og treffe andre?
- kan vi ha med valpen (som da vil være ca 11 uker). Tenker da både på om det er lov til å ha med andre
hunder enn de utstilte i det hele tatt, og om det er dumt å ta den med fordi den vil være så liten enda?
- og altså når det evt er kjekkest å komme.
Loggført
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Sider: [1]
Skrevet av
Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem

Emne: Ønsker tips før vår første utstilling :-) (Lest 1326 ganger)
Sv: Ønsker tips før vår første utstilling :-)
« Svar #4 på: 07.06. 2010 17:11 »

Sitat fra: Merete Evenseth på 07.06. 2010 16:58
Innlegg: 41

Svart utstillingsbånd er helt flott. jeg bruker det.
Det som jeg også syns er så greit med lundehunden er at de stort sett stiller seg pent opp selv foran dommeren. Er jeg ikke fornøyd tar
jeg bare en 360 graders runde og prøver å få hunden til å stille seg selv opp i gjen. Og så passer jeg på at den ikke setter seg. Jeg
bruker å småprate stort sett hele tiden til hunden, for da har de fokus på meg.
Lykke til. Jeg er sikker på at det går kjempebra i Stavanger og der kan du tjyvtitte på mange som har stilt ut før. Det er jo litt artig å få
en hund som liker å bli stilt ut, og der er vel kanskje ikke alle lundehundene enige med oss, at det er gøy. Jeg har iallefall ei slik ei. Så
jeg prøver å overføre til min minste tispe at dette skal være gøy å gå i ringen å vise seg fram.

Takk for tips :-)
Vi gleder oss til å smugtitte på dere andre :-) Emma er nok stort sett av den oppfatning at ting er morro
hvis hun finner det på selv. Så hvis jeg klarer å overbevise henne om at dette er hennes påfunn så går alt
bra ;-)
Loggført
www.cemilie.com

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Ønsker tips før vår første utstilling :-)
« Svar #3 på: 07.06. 2010 16:58 »

Svart utstillingsbånd er helt flott. jeg bruker det.
Det som jeg også syns er så greit med lundehunden er at de stort sett stiller seg pent opp selv foran
dommeren. Er jeg ikke fornøyd tar jeg bare en 360 graders runde og prøver å få hunden til å stille seg
selv opp i gjen. Og så passer jeg på at den ikke setter seg. Jeg bruker å småprate stort sett hele tiden til
hunden, for da har de fokus på meg.
Lykke til. Jeg er sikker på at det går kjempebra i Stavanger og der kan du tjyvtitte på mange som har stilt
ut før. Det er jo litt artig å få en hund som liker å bli stilt ut, og der er vel kanskje ikke alle lundehundene
enige med oss, at det er gøy. Jeg har iallefall ei slik ei. Så jeg prøver å overføre til min minste tispe at
dette skal være gøy å gå i ringen å vise seg fram.
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Ønsker tips før vår første utstilling :-)
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem

Sv: Ønsker tips før vår første utstilling :-)
« Svar #2 på: 07.06. 2010 16:42 »

Sitat fra: Gerd Haugen på 07.06. 2010 14:07
Innlegg: 41

Så fint at du har bestemt deg for å vise fram en av vår vakre rase på utstilling. Og ja, på forhånd virker det skummelt, er helt enig med
deg, men når du har stilt de første tre-fire gangene, er det mest spennende og hyggelig å gå i ringen.
Det du skal ha klart for deg er, at vi får bare noen få minutter hver i ringen, og i løpet av den tiden: konsentrer deg om din hund og
glem de andre. Dem kan du gi oppmerksomhet etterpå. Mens du venter utenfor ringen, legg merke til hvordan dommeren ønsker
hundene presentert, det kan være litt forskjell i prosedyre der, og du føler deg sikrere, når du vet hva du skal gjøre.
Om du skal vaske hunden eller ikke avhenger av.... Hvis du tror den kan gå i røyting når som helst, skal du ikke vaske den med
shampo, men du kan dusje den forsiktig "utenpå", særlig de hvite partiene. Hvis pelsen er ny er den vanligvis ren og trenger egentlig
ikke vask, men om hunden har gravd i jorden, kan det likevel være nødvendig. Best å vaske noen dager før, så pelsen får "satt seg". Du
kan risikere det går deg som det gikk meg en gang, jeg såpevasket hunden grundig dagen før utstilling, og kom dit med halvparten av
ullpelsen på buksene, resten i bilen til han som hadde vært så elskverdig å kjøre meg dit. Ikke morsomt.
Ellers er det mest spesielle for lundehunder at de kan være litt "blyge" i ringen og plutselig sette firehjulsbremsen på. Om du opplever
det: snu 360 grader og gå fort i riktig retning, hunden vil da gjerne følge med. Du kan ha med godbiter i ringen, men om hunden er
stresset er det ingen hjelp, da vil den ikke ha uansett.
Tren mye hjemme, på å gå og stå. Ha et særlig utstillingskobbel som du også bruker til trening, da vet hunden hva du venter av den når
det kommer på. Gå helst med slakt kobbel, det ser penest ut, og når du stiller opp foran dommeren stå gjerne på andre siden av
hunden og lær den kommando så den kan stå med slakt kobbel. Jeg syns det er en uskikk å strupe hunden og stå med stramt kobbel
over hodet på den.
Lykke til på utstilling. Når er den store dagen?
Vennlig hilsen Gerd

Tusen takk for masse flotte tips!
Jeg har meldt oss på spesialutstillingen 10 juli, så jeg håper vi får treffe mange andre lundehunder også ;)
Vi skal trene i tide som kommer. Jeg ha et svart utstillingsbånd som jeg bruker på cavalier - kan jeg bruke
det? Eller bør jeg ha hvit?
Jeg er ingen dreven utstiller og synes det er kjempeskummelt. Men lundehundfolket virker jo ganske
fredelige da ;-)
Loggført
www.cemilie.com

Gerd Haugen
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

Sv: Ønsker tips før vår første utstilling :-)
« Svar #1 på: 07.06. 2010 14:07 »

Så fint at du har bestemt deg for å vise fram en av vår vakre rase på utstilling. Og ja, på forhånd virker
det skummelt, er helt enig med deg, men når du har stilt de første tre-fire gangene, er det mest
spennende og hyggelig å gå i ringen.
Det du skal ha klart for deg er, at vi får bare noen få minutter hver i ringen, og i løpet av den tiden:
konsentrer deg om din hund og glem de andre. Dem kan du gi oppmerksomhet etterpå. Mens du venter
utenfor ringen, legg merke til hvordan dommeren ønsker hundene presentert, det kan være litt forskjell i
prosedyre der, og du føler deg sikrere, når du vet hva du skal gjøre.
Om du skal vaske hunden eller ikke avhenger av.... Hvis du tror den kan gå i røyting når som helst, skal
du ikke vaske den med shampo, men du kan dusje den forsiktig "utenpå", særlig de hvite partiene. Hvis
pelsen er ny er den vanligvis ren og trenger egentlig ikke vask, men om hunden har gravd i jorden, kan
det likevel være nødvendig. Best å vaske noen dager før, så pelsen får "satt seg". Du kan risikere det går
deg som det gikk meg en gang, jeg såpevasket hunden grundig dagen før utstilling, og kom dit med
halvparten av ullpelsen på buksene, resten i bilen til han som hadde vært så elskverdig å kjøre meg dit.
Ikke morsomt.
Ellers er det mest spesielle for lundehunder at de kan være litt "blyge" i ringen og plutselig sette
firehjulsbremsen på. Om du opplever det: snu 360 grader og gå fort i riktig retning, hunden vil da gjerne
følge med. Du kan ha med godbiter i ringen, men om hunden er stresset er det ingen hjelp, da vil den
ikke ha uansett.
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Ønsker tips før vår første utstilling :-)

Tren mye hjemme, på å gå og stå. Ha et særlig utstillingskobbel som du også bruker til trening, da vet
hunden hva du venter av den når det kommer på. Gå helst med slakt kobbel, det ser penest ut, og når
du stiller opp foran dommeren stå gjerne på andre siden av hunden og lær den kommando så den kan
stå med slakt kobbel. Jeg syns det er en uskikk å strupe hunden og stå med stramt kobbel over hodet på
den.
Lykke til på utstilling. Når er den store dagen?
Vennlig hilsen Gerd
Loggført

Cemilie

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 41

Ønsker tips før vår første utstilling :-)
« på: 06.06. 2010 23:28 »

Jeg har hoppet i det jeg igrunn synes er ganske skummelt og meldt vår lundehund Emma på sin første
utstilling.
Og da dukker det opp mange spørsmål - hvordan gjør man en lundehund klar for utstilling? Treningen i å
stå på bord og gå i ringen kjenner jeg. Men skal en lundehund vaskes før utstilling? For noen raser er jo
dette et must, for andre er det tabu å komme med nyvasket hund. Så hva gjør man med lundehunden?
Er det andre ting jeg må huske på som er spesielt for lundehunden?
Loggført
www.cemilie.com

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Ønsker tips før vår første utstilling :-)
Gå til:

=> LittLitt
om alt
annet
=>
om
alt annet

Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=333.0[16/02/2015 22:27:10]

« forrige neste »

 


OK

NKK Lillestrøm 2009

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:28
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: NKK Lillestrøm
2009

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Turid

Nybegynner
Innlegg: 1

Emne: NKK Lillestrøm 2009 (Lest 2129 ganger)
Sv: NKK Lillestrøm 2009

« Svar #13 på: 01.12. 2009 16:35 »

Gratulerer masse med BIR og Championat til Live. OG gratulerer til Annar og Roger med BIM! Fantastisk
morsomt. Vi har hatt Annar hjemme hos oss en periode i høst, og vi vet at han er en kjernekar. Det er
bare så synd at det ikke klaffet med parringa, så vi har gått glipp av små-Annar'er (og små-Isa'er). Skulle
så gjerne hatt resultat av den kombinasjonen, men det skal vel ikke være enkelt bestandig.
Loggført

Anneli

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

Sv: NKK Lillestrøm 2009

« Svar #12 på: 30.11. 2009 23:39 »

Grattis till vinnarna !!!
Unni o Eiliv är helt klart värda resultatet på Live! Roligt att hon fick en grupp-placering också även om de
var bara 4 så finns hon med i alla fall!
Själv var jag i Åbo 28.11 och resulteten blev följande:
domare: Seija Juutilainen
BIR CACIB Recknagel Xiangwang
BT-2 BIR-veteran Recknagel Galinakulakoova
BT-3 CERT R-Cacib Eriksro Stojiga Sandy
VG.1 Moonheim Mette
VG.2 Sally
BIR-valp Unique Treasure Berlioz
BIM CERT CACIB Eriksro Chic Maestro
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

SkollFreke
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NKK Lillestrøm 2009
Nybegynner
Innlegg: 7

Sv: NKK Lillestrøm 2009

« Svar #11 på: 30.11. 2009 18:17 »

Grattis till Lives BIR med championat och BIM till Maahornet's Annar.
Inte minst ett stort grattis till "mitt" barnbarnsbarn Navahoo's Birk Yksanders 2BHK CERT.
mvh / Mary

Loggført

MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

Sv: NKK Lillestrøm 2009

« Svar #10 på: 30.11. 2009 14:26 »

Oj, nå fikk jeg veldig lyst til å se noen bilder fra den raseparaden! ;-)

Loggført
Hjemmeside - Bilder

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: NKK Lillestrøm 2009

« Svar #9 på: 30.11. 2009 13:59 »

Heia alle sammen, både de som var på Dogs 4 All og alle dere som leser dette.
Det var ei fantastisk helg i lundehundens ånd. Masse possetive folk, både medlemmer av klubben og
andre var innom vår lille stand og snakket om den flotte rasen. Vi var så heldig at vi hadde hund å vise
frem hele tiden, og vi klarte nok å "selge" noen valper, så bare heng i å produser. Det var faktisk mange
intereserte.
Søndag hadde vi en flott raseparade med mange lundehunder. Fremst gikk Tor Edvin kledd som en
nornorsk fangsmann med det norske flagget, og bak kom mange lundehunder. Kjempeflott oppvisning,
så får vi heller bare svelge stoltheten at konfransieren sa at lundehunden hadde 5 tær, kom fra Værøy og
Røst øyene og var 400 år gammel. Han hadde nok ikke lest presentasjonen ordentlig, som vi hadde sendt
inn til han.
Og som leder av klubben var jeg stolt over å kunne jobbe ilag med så flotte og possetive medlemmer,
som har vært primus motor for denne messen og for Hundelivsmessen for 14 dager siden. Tusen tusen
takk, Hege, Tor Edvin, Gro og Ida.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

MagnusEnger
Administrator
Fullt medlem
Innlegg: 51

Sv: NKK Lillestrøm 2009

« Svar #8 på: 30.11. 2009 13:58 »

Hvis noen har bilder fra utstilling, stand eller annet på Dogs4All er det god plass til dem i galleriet! Legg ut
selv eller send til bilder@lundehund.no! ;-)

Loggført
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NKK Lillestrøm 2009
Hjemmeside - Bilder

Hege Hellesvik
Jr. Medlem

Innlegg: 29

Sv: NKK Lillestrøm 2009

« Svar #7 på: 30.11. 2009 09:24 »

BIM ble Roger Gibson sin hund. Husker jo selvfølgelig ikke i farta hva hunden hans heter da..
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: NKK Lillestrøm 2009

« Svar #6 på: 30.11. 2009 08:22 »

Oj sann! Da må jeg gratulere med championatet også!!! Tenkte masse på dere som var der i går, det var
nok en opplevelse, både i ringen og på standen! Noen som vet hvem som ble BIM??
Hilsen fra Torild og gjengen
Loggført

Hege Hellesvik
Jr. Medlem

Innlegg: 29

Sv: NKK Lillestrøm 2009

« Svar #5 på: 29.11. 2009 20:51 »

Gratulerer så masse fra Oslo også. Kjempe flotte hunder som var på Dogs4all idag.
Var utrolig gøy å se på idag.
Ja Live ble Champion idag:) Tok sjansen på å si det.
Var bare 4 raser i Beste norske rase. Live kom på en 4 plass. Gikk kjempe flott i ringen og showet masse
synes jeg.
Flink handler og flink hund:)

« Siste redigering: 29.11. 2009 20:53 av Hege Hellesvik »

Estrid Heldager
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 37

Loggført

Sv: NKK Lillestrøm 2009

« Svar #4 på: 29.11. 2009 20:45 »

Stort tillykke.
Husker jeg rigtigt at det er det 3. cert. så Live blev champion

Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: NKK Lillestrøm 2009

« Svar #3 på: 29.11. 2009 20:01 »

GRATULERER fra oss også, og dokk som stod på standen har gjort en flott jobb for rasen vår :)
Hilsen fra Dagrunn, Arna og Beyla
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NKK Lillestrøm 2009

Loggført

Vofsi

Sv: NKK Lillestrøm 2009

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #2 på: 29.11. 2009 18:29 »

Hipp hurra for Unni og Eilivs, og Live, dette fortjente de så masse masse, klem fra Beate..

Loggført

Torild

Sv: NKK Lillestrøm 2009

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #1 på: 29.11. 2009 17:59 »

Og så ble Live nr 4 i Norske raser også!! GRATULERER!!!
Torild
Loggført

Torild

NKK Lillestrøm 2009

Oppdretter
Æresmedlem

« på: 29.11. 2009 17:14 »

Innlegg: 210

Heisann!!!
Stor gratulasjonsklem til Ålvisheim Live Hedesdotter for BIR'et!! Kjempebra!! Og til Asterix'en for BIR
veteran!! Har ikke fått resultatene for dere andre, men gratulerer til dere også!! Håper dere har hatt en
fin dag.
Og billledene fra standen "vår" beviser at de som har jobbet med den har gjort en fantastisk jobb!!!
Hilsen fra Torild og gjengen!!!
Loggført

Sider: [1]
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NKK på Hamar 09.19.09

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:28
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: NKK på Hamar
09.19.09

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: NKK på Hamar 09.19.09 (Lest 1356 ganger)

Miss Nomore

Sv: NKK på Hamar 09.19.09

Nybegynner
Innlegg: 20

« Svar #4 på: 22.10. 2009 23:45 »

Gratulerer med flotte resultater Torild!
Loggført
Gry Wenche
Heike av Vinterskogen

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: NKK på Hamar 09.19.09
« Svar #3 på: 16.10. 2009 18:54 »

Det har du helt rett i Torild.
Gruppeplasseringen mangler. Jeg skal be Magnus få det med på listen.
Takk for at du sa ifra.
Merete
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: NKK på Hamar 09.19.09
« Svar #2 på: 16.10. 2009 12:35 »

Takk skal du ha. Det skal jeg vet du, men jeg savner registrering av gruppeplasseringer?? Skal ikke det
være med?
I helgen er det NKK-valpeshow her, det er meldt på 3 lunder, så det blir spennende!
Ha en fin helg!
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NKK på Hamar 09.19.09

Torild og gjengen
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: NKK på Hamar 09.19.09
« Svar #1 på: 15.10. 2009 23:18 »

Ja det er bare å ta av seg hatten for deg og Trym. Dere har jo gjort det fantastisk. Gratulerer. Husk å
registrere de 5 beste utstillingene på hjemmesiden, dersom du vil være med i konkurransen om Årets
hund. I år er det nemmelig opp til hver enkelt å melde seg på konkurransen.

Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Torild

NKK på Hamar 09.19.09

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« på: 15.10. 2009 09:51 »

Vi har vært på Hamar i Vikingskipet. Og det fantastiske skjedde at Trym ble BIR med CK og CACIB, og blir
derved Internasjonal utstillingschampion!!! Han har Cacib fra Luxemburg, Sverige, og 6 her hjemme, og
det er gått de nødvendige antall dager mellom første og siste CACIB!!! Trym klarte det etter 1 år og
nesten 2 måneder, det kreves 1 år og 1 dag! Han ble også nr 2 i gruppen Norske raser, og da jeg sjekket
årslistene etterpå, ligger han på en foreløpig 3. plass der! KJEKT!!!:D
Stor hilsen fra stolt eier, og hele gjengen
Torild
Loggført

Sider: [1]
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Utstillig.

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:28
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Utstillig.

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Utstillig. (Lest 1301 ganger)

Hege Hellesvik

Sv: Utstillig.

Jr. Medlem

Innlegg: 29

« Svar #2 på: 30.07. 2009 12:44 »

Jøss for en fantastisk Lunde sommer dere har hatt i år. Gratulerer så masse
Hadde det kjempe bra på Værøy og jeg håper vi får tatt turen om 4 år igjen:)
Mange trivelige eiere og flotte hunder samlet på ett sted.
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Utstillig.

« Svar #1 på: 30.07. 2009 09:48 »

Heia.
Jeg bøyer meg i støvet å gratulerer så mye. Du har noen flotte hunder, og så gøy det må være når det
går så bra. Ja årets Værøytreff ble en suksee når det gjelder været, og jeg trur folk koset seg og dagene
gikk alt for fort. Det er alltid noe man kan ta til etterettning når det gjelder slike treff. Det er utrolig
trivelig å møte så mange hyggelige eiere og hunder. Og her i nord smiler solen til oss enda.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Utstillig.

« på: 29.07. 2009 12:57 »

Her sitter jeg. Har vært hjemme i 4 dager etter en fantastisk tur til Værøy og Sverige. Begynner nok snart
å få bakkekontakt igjen, men for en opplevelse det har vært! Turen til Værøy sammen med gode venner,
13 lunder og så Mie. Vi hadde visst litt regn en eller annen dag, men resten var en opplevelse i klart,
varmt vær. Fergen til Værøy, litt humpete, men med et lite forvarsel om midnattsol, og mange spente
lunder og venner. Og så selve oppholdet, med DET været, mange flotte hunder og eiere. Utstillingen;
tenk å være den stolte eier av Runa som ble BIR, og fikk labbepokal, og Trym som ble BIM, og de to som
fikk Måstadpokalen, og i tillegg Thale som ble 2BTK med CERT!! Jeg svever et eller annet sted enda!!
Middagen om kvelden med herlig mat! Turen til Måstad dagen etter, igjen i fantastisk vær! Og grilling om
kvelden! Avreisedag som kom alt for fort!

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=295.0[16/02/2015 22:27:55]

Utstillig.

Konklusjonen vår var at neste gang reiser vi noen dager før, eller blir noen dager lengre!
Selv tok vi veien til Lofoten, og noen herlige dager på kryss og tvers, besøk på diverse gallerier,
tresmeder, glassblåserier, keramikkverksteder, og liknende! HERLIGT!! Igjen sammen med gode venner,
og mange hunder. Men så måtte vi sør-over. Vi hadde meldt på til utstilling i Köping i Sverige den 18/7.
Og sannelig; Arne Foss var dommer, og Trym ble BIR, med CERT og CACIB, og ble dermed SUCH! Runa
ble BIM, også med CERT og CACIB, og også hun ble SUCH! Det var meldt på 8 lunder.
Jeg er utrolig stolt eier!!
Loggført

Sider: [1]
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Værøy 2009

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:29
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Værøy 2009

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Værøy 2009 (Lest 1484 ganger)

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Værøy 2009

« Svar #3 på: 08.07. 2009 22:34 »

GRATULERER SÅ MYE :)
- - Og også til de mange eiere med sine lundiser fra de mange land som ikke fikk rosetter, men som
deltok på Spesialen og treffet forøvrig på Værøy.
- - Og lille Beyla i valpekassen her er stolt av å ha en pappa som ble Årets lundehund 2008 :)
Hilsen fra Beyla, Arna og Dagrunn, kennel Vollakloa
Loggført

Vofsi

Sv: Værøy 2009

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #2 på: 07.07. 2009 21:59 »

Heisan, på nytt.
Må bare tillegge her, min og Arve sin NV-08 NUCH Lundetuvans Odin Trollnype ble Årets hund 2008..
HURRA, vi er så glade..
Hilsen en lykkelig og glad eier..
Loggført

Vofsi

Sv: Værøy 2009

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #1 på: 07.07. 2009 19:05 »

Heisan.
Gratulerer til alle som har gjort det bra på Værøy i dag, skulle så gjærne vært der sammen med dere.
Mange hilsner til dere alle sammen.
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Værøy 2009

Beate og hele mopse-lunde gjenget.
Loggført

Gunn Tove

Værøy 2009

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 07.07. 2009 17:52 »

Gratulerer til Torild Olsen med BIR og BIM på spesialen med Paluna's Runa og Trodli-Skogen's Trym
Runasønn.
Gratulerer også med Måstadpokalen på samme par, og labbepokalen på Runa.
Gratulerer til Rita Daverdin med BIR veteran Mikkel Rev av Vinterskogen og Ingvild Espelien med BIM
veteran Leika av Vinterskogen
Gratulerer til Ingvild Espelien med BIR avlsgruppe med Leika av Vinterskogen og hennes avkom.
Gratulerer til Anneli Rosenberg (du skulle ha vært her...) med BIR oppdrettergruppe.
Gratulerer til eier av BIR valp Czeskal's Neptun.
Og skryte av BIM valp, min egen lille Vingheias Saga.
Skal prøve å få registrert resultatene og lagt ut lister så snart som mulig, men det vil nok ta noen dager...
Internettilgangen er ikke den beste her ute i havgapet.

Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin
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Keisersnitt og valper.

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:29
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Keisersnitt og
valper.

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: Keisersnitt og valper. (Lest 1478 ganger)
Sv: Keisersnitt og valper.
« Svar #3 på: 25.06. 2009 23:42 »

Gratulerer så mye med de små! Valpetid er nok travel, men åååååå så deilig, og morsom. Og så lærer
man å gå på "ski" inne!! Uten staver!! Det er jo ikke alltid man kan se hvor man går, og sånne småttinger
har en tendens til å være akkurat der man skulle ha satt ned beina!
Lykke til, og kos dere!
Mvh Torild
Loggført

Hege Hellesvik
Jr. Medlem

Innlegg: 29

Sv: Keisersnitt og valper.
« Svar #2 på: 24.06. 2009 07:32 »

Gratulerer med to herlige Lundevalper.
Synd at det ende med Keisersnitt men så bra at folk stiller opp med sine råd og erfaringer.
Sånn at utfallet ble bra.
Lykke til de neste dagene. Håper det ikke blir for slitsomt for deg eller Edda.
Hilsen Hege og Milo
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Keisersnitt og valper.
« Svar #1 på: 23.06. 2009 21:20 »

Henger meg på temaet!
Da vi fikk A-kullet vårt i 2006, var helt ny i lundehundmiljøet og som oppdretter, var det greit å ha flere
velvillige og erfarne lundehundoppdrettere å spørre. To av fire valper var 95 gram, men alt gikk greit med
Alva Skaldsdottir og Afe Njord Skaldsson også! Mye takket være de tips vi fikk fra dere erfarne!

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=292.0[16/02/2015 22:28:17]

Keisersnitt og valper.

Nå som vi snart venter B-kullet, og med litt mer erfaring som lundehundeiere, så har vii ikke tenkt å nøle
med å spørre om råd hvis det behøvs :)

Arve Idar, Dagrunn og Arna - kennel Vollakloa
Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Keisersnitt og valper.
« på: 23.06. 2009 10:33 »

I går nedkom Edda Av Vinterskogen med en tispe og en hanne, etter keisersnitt, noe som vist er svært
uvanlig på lundehund.
Jeg håper og tror at dette skal gå bra, men er jo mye mere jobb enn når tispa føder selv.
Vill takke Unni Hofstad som sendte mail til meg, og delte av sin erfaring, uten henne hadde nok ikke jeg
begynt tenke keisersnitt en gang.. Vil og takke henne for gode råd i ettertid, og oppskrifter på
melkeerstatning i etterkant av at vi kom hjem. Flott med slike erfarne oppdrettere innen rasen.
Så nå går jeg og Edda noen litt slitsomme dager i møte, men vi skal gjøre vårt for at dette skal gå bra. De
er velfødde, og aktive valper.
Klem til hele lunde Norge, fra ei sliten matmor, og ei litt redusert Edda(som egentlig ikke forstår enda at
hun er blitt mamma)
Loggført
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Norsk utstilling champion i Troms

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:29
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Norsk utstilling
champion i Troms

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Norsk utstilling champion i Troms (Lest 1604 ganger)

Torild

Sv: Norsk utstilling champion i Troms

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #6 på: 22.06. 2009 13:04 »

Gratulerer så mye med flotte resultater, og spesielt championatet!!
Mvh Torild
Loggført

Miss Nomore

Sv: Norsk utstilling champion i Troms

Nybegynner
Innlegg: 20

« Svar #5 på: 22.06. 2009 01:27 »

Gratulerer så mye med kjempeflotte resultater, NUCH på Amira og to cert på Freidig...
Gikk da bra det der, Elin Anita..........
Loggført
Gry Wenche
Heike av Vinterskogen

Elin Hansen

Sv: Norsk utstilling champion i Troms

Nybegynner
Innlegg: 3

« Svar #4 på: 16.06. 2009 21:45 »

Ja, artig er det! Takk for gratulasjoner:-)
Elin

Loggført

Hege Hellesvik
Jr. Medlem

Sv: Norsk utstilling champion i Troms
« Svar #3 på: 14.06. 2009 19:36 »

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=290.0[16/02/2015 22:28:28]

Norsk utstilling champion i Troms
Innlegg: 29

Gratulerer så masse alle sammen. Både to og firbeinte.
Utrolig morsomt å høre at dere gjør det så bra:o)
Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Sv: Norsk utstilling champion i Troms
« Svar #2 på: 14.06. 2009 18:36 »

Henger meg på gratuasjonene her med NUCH på Amira.. Og tenk Freidig, lille gutten på bare 10 mnd fikk
2 CERT på ei helg.. Tror dere jeg er stolt eller? Holdt på å begynne gråte da jeg fikk vite det.. Det var
morsomt..
Og masse gratulasjoner til Frøya også med sitt 2 CERT, nå er det kun kennel CERT igjen..
Takk for ei trivelig helg, klemmer til dere alle..

Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Norsk utstilling champion i Troms
« Svar #1 på: 14.06. 2009 17:12 »

Gratulerer til alle dere, både to og firbeinte med gode resultater :)
- Og også til oppdretterne hos Lundtola med NUCH og til Mopsegården med ungutten Freidig
Lykke til videre til dere i nord og også på Værøy med; Anna A,mira, Freidig og Alfa Frøya
Hilsen fra Dagrunn og drektige Arna

Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Norsk utstilling champion i Troms
« på: 14.06. 2009 12:54 »

Lørdag 13.juni 2009 ble Lundtola`s Anna A`mira NUCH etter en kometkarriere på 6 utstilte ganger.
Gratulerer til eierne Elin og Jim Oddvar Hansen. Disse to har også en unghund på 10 mnd, som fikk cert,
CK og Ble BIR både den 13. og 14. juni. Mopsegården`s Freidig er navnet, og spår en lysende fremtid :)
Selv fikk vi CK, Cert og BIM på vår Lundestugu`s Linjadatter Alfa FRØYA på søndag 14.juni i øsende regn i
Tromsø, og vi er så fornøyde. Nå glede vi oss bare til å komme på treff til Værøy og treffe mange
lundehunder og eiere.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Norsk utstilling champion i Troms
Gå til:

=> LittLitt
om alt
annet
=>
om
alt annet
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Norsk utstilling champion i Troms
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Mer skryt!

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:29
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Mer skryt!

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Mer skryt! (Lest 1518 ganger)

Miss Nomore

Sv: Mer skryt!

Nybegynner
Innlegg: 20

« Svar #6 på: 22.06. 2009 01:32 »

Gratulerer med kjempeflotte resultater!
Loggført
Gry Wenche
Heike av Vinterskogen

Torild

Sv: Mer skryt!

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #5 på: 17.06. 2009 08:33 »

Takk og takk. Joda; Trym vandt i Trondheim i fjor, da var han junior. Det var en fantastisk opplevelse!
Enda større (kanskje) var det at Miklagard vandt på Værøy for 4 år siden! Han var min 2. lundehan, og
hadde nettopp blitt fri symptomene fra syndromet. Fikk faktisk det endelige prøvesvaret på vei over
Saltfjellet mot Værøy! Jeg "fløy" resten av turen opp! Og det ble ikke lavere "flyving" på vei ned!
Desverre døde han 21/2 år senere av nettopp syndromet! De blir jo aldri friske av det der. Og bare for å
skryte enda mer; den første lundehunden min, Skirne; fikk CERT og ble nr 2BHK på Værøy for 12 år
siden!
Dersom dere ikke har stillt for Christen før, kan dere glede dere! Han KAN lunde, og han dømmer åpent;
han tar hundene med bort til oss som står på sidelinjen og forteller hva og hvorfor! Fantastisk lærerikt!!
Nå er det stor-oppblomstring på sommerfugler i min mage!!
Vi sees på Værøy!!
Mvh Torild
Loggført

Elin Hansen
Nybegynner
Innlegg: 3

Sv: Mer skryt!

« Svar #4 på: 16.06. 2009 21:48 »

Gratulere så masse Torild!
Elin (og A'mira og Freidig)

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=291.0[16/02/2015 22:28:42]

Mer skryt!

Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Mer skryt!

« Svar #3 på: 16.06. 2009 11:21 »

Veldig bra Torild.
Hundene dine gjør det storartet, og dersom jeg ikke husker feil, så var det vel en av dine hunder som
gjorde reint bord på Spesialen i fjord? Det blir i allefall veldig koselig å treffes og spennende på
utstillingen, syns jeg, med en dommer som har så mye erfaring med lundehund. Da er det helt greit å få
blå sløyfe, for jeg vet da at hunden er riktig bedømt.
Desverre blir ikke Mopsegårdens Emil ned til Værøy. Han har fått ny familie, og blir ikke den avlshunden
som eieren Beate Løvlid hadde håpet. Og vi som forverter tok ikke sjangsen på tjuv parringer med bare
en sten. Men han har fått en flott familie, som vi kjenner, og er veldig ønsket der.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Hege Hellesvik
Jr. Medlem

Innlegg: 29

Sv: Mer skryt!

« Svar #2 på: 15.06. 2009 12:38 »

Gratulerer så mye Torild :)
Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Sv: Mer skryt!

« Svar #1 på: 15.06. 2009 12:36 »

Gratulerer så masse Torlid..
Kos dere på Værøy.
Klem fra oss på Mopsegården..

Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Mer skryt!

« på: 15.06. 2009 11:42 »

Så har vi vært på 2 NKK-utstillinger;
9/5 i Kristiansand med Terje Lindstrøm som dommer:
Trym fikk Ck, CACIB, BIR, og ble nr 2 i gruppen for norske raser! (han stillte første gang som champ.)
Runa fikk CK, 2BTK!
Thale fikk CERT, CACIB, BIM!
6/6 i Drammen med Christen Lang som dommer:
Trym fikk CK, CACIB, BIM!
Runa fikk CK, CACIB, BIR!
Thale fikk CERT, 2BTK!
Jeg vil samtidig ønske dere som skal til Trondheim/Stjørdal lykke til, ser det er 18 hunder påmeldt;

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=291.0[16/02/2015 22:28:42]

Mer skryt!

fantastisk!!
Og så sees vi på Værøy!!
Mvh Torild

Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Mer skryt!
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SKRYT

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:29
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: SKRYT

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: SKRYT (Lest 1839 ganger)

Miss Nomore

Sv: SKRYT

Nybegynner
Innlegg: 20

« Svar #8 på: 31.05. 2009 18:42 »

Gratulerer så mye alle sammen med de flotte resultatene!
Loggført
Gry Wenche
Heike av Vinterskogen

Cocos

Nybegynner
Innlegg: 9

Sv: SKRYT

« Svar #7 på: 09.05. 2009 17:21 »

GRATULERER SÅ MASSE.
Hilsen Natt

Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: SKRYT

« Svar #6 på: 09.05. 2009 16:32 »

Vi henger oss også på og gratulerer til alle.
Og Lita Veronica som ble BIS som valp idag :), og ikke ofte det skjer :)
Hilsen fra Dagrunn og Arna, Lensvika

Loggført

Siri

Sv: SKRYT

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=283.0[16/02/2015 22:29:01]

SKRYT
Nybegynner
Innlegg: 15

« Svar #5 på: 09.05. 2009 15:57 »

Må henge meg på med litt skryt her jeg også.. Var på valpeshow i dag og så på Lita Veronika Lernæs
Odinsdatter, og det gikk stålende.. "lille" Lita ble BIS valp i dag!!:)
Gratulerer masse til May Elisabeth, veldig morsomt å se på i dag!:)
Loggført
Siri og Teela

Ann E

Sv: SKRYT

Nybegynner
Innlegg: 13

« Svar #4 på: 06.05. 2009 18:45 »

Gratulerer til fine resultat!!

OT: Imponerende at du har tid og overskudd til å farte på utstillinger i tilegg til jobb, valper mm.
Jeg syns jeg har dårlig tid over :-/
Har du lösningen på hvordan en får flere timer per dögn?
Loggført
Mvh. Ann E.

Hege Hellesvik

Sv: SKRYT

Jr. Medlem

Innlegg: 29

« Svar #3 på: 05.05. 2009 07:25 »

Gratulerer :)
Loggført

Vofsi

Sv: SKRYT

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #2 på: 05.05. 2009 06:56 »

Gratulasjoner fra oss i nord.
Beate

Loggført

Anneli

Oppdretter
Fullt medlem

Sv: SKRYT

« Svar #1 på: 05.05. 2009 00:08 »
Sitat fra: Torild på 02.05. 2009 21:39

Innlegg: 72

I dag ble Trodli-skogen's Trym Runasønn BIM og NUCH!! 2 år og 3 dager gammel! Det var det 12 Cert'et. Trodli-skogens Thale
Tunadatter ble BIR, m/CERT, og ble nr 3 i gruppen!! Paluna's Runa ble 2BTK, og hennes datter; Trodli-skogen's Troya Runadatter (eid
av Liv Skjervik) bli BIR valp! Vi var på Sør-Rogaland brukshundklub's utstilling på Orre!
Stolt hilsen fra Torild

Härligt att höra, stora och många gratulationer till er alla!
hälsningar

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=283.0[16/02/2015 22:29:01]

SKRYT

Anneli Rosenberg
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SKRYT

« på: 02.05. 2009 21:39 »

I dag ble Trodli-skogen's Trym Runasønn BIM og NUCH!! 2 år og 3 dager gammel! Det var det 12 Cert'et.
Trodli-skogens Thale Tunadatter ble BIR, m/CERT, og ble nr 3 i gruppen!! Paluna's Runa ble 2BTK, og
hennes datter; Trodli-skogen's Troya Runadatter (eid av Liv Skjervik) bli BIR valp! Vi var på Sør-Rogaland
brukshundklub's utstilling på Orre!
Stolt hilsen fra Torild
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: SKRYT
Gå til:

=> LittLitt
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alt annet
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Österbybruk 23.5.2009 SKK internationell

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:30
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Österbybruk 23.5.2009
SKK internationell

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Miss Nomore
Nybegynner
Innlegg: 20

Emne: Österbybruk 23.5.2009 SKK internationell (Lest 1353 ganger)
Sv: Österbybruk 23.5.2009 SKK internationell
« Svar #3 på: 31.05. 2009 18:39 »

Jippi!!! Fiiine vovvan vårres... Gratulerer så mye te begge to!
Loggført
Gry Wenche
Heike av Vinterskogen

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Österbybruk 23.5.2009 SKK internationell
« Svar #2 på: 26.05. 2009 21:27 »

Vi vil også være med å gratulere :)
Dagrunn og Arna

Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: Österbybruk 23.5.2009 SKK internationell
« Svar #1 på: 24.05. 2009 19:06 »

Hei, og gratulerer med flotte resultater!
Mvh Torild
Loggført

Anneli

Oppdretter

Österbybruk 23.5.2009 SKK internationell
« på: 23.05. 2009 20:52 »

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=287.0[16/02/2015 22:29:22]

Österbybruk 23.5.2009 SKK internationell
Fullt medlem
Innlegg: 72

Domare: Matti Tuominen, Finland
(en domare som gärna ser hunden i rörelse)
VALPKLASS
Hanar
Little Pimilly´s Arn 1 HP BIR-valp
Tikar
Little Pimilly´s Astrid 1
HANAR
Öppen klass
Eriksro Prima Peter Pan 1/1 CK BH-2 CERT R-Cacib
Champion klass
Heike av Vinterskogen 1 CK BH-1 BIR CACIB => Meriterande för internationellt championat
Mountjoy Spralliga Sune 2 CK BH-3
TIKAR
Juniorklass
Eriksro Ivriga Ingrid 1/2 HP
Eriksro Ivriga Isa 1/1 CK BT-3 CERT
Eriksro Stojiga Sandy 1/3 HP
Unghundsklass
Soga av Vinterskogen DELTOG EJ
Wild At Hardt Fet-Sumo 1/1
Öppen klass
Utsiraz Berlina 1/1
Championklass
Eriksro Mirakel-Ladyn 1 CK BT-1 BIM CACIB
Kung Sunes Lovis 2 CK BT-2 R-Cacib
Uppfödarklass
Kennel Eriksro 1 HP BIR-uppfödare
Gruppen bestod av:
Eriksro Prima Peter Pan
Eriksro Ivriga Isa
Eriksro Stojiga Sandy
Eriksro Ivriga Ingrid
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Österbybruk 23.5.2009 SKK internationell
Gå til:

=> LittLitt
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Österbybruk 23.5.2009 SKK internationell
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Mille,s apellmerke

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:30
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Mille,s apellmerke 0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet. « forrige neste »

Sider: [1] 2
Skrevet av

Emne: Mille,s apellmerke (Lest 3825 ganger)

Hege Hellesvik

Sv: Mille,s apellmerke

Jr. Medlem

Innlegg: 29

« Svar #20 på: 28.05. 2009 10:23 »

Gratulerer så masse. Så gøy å høre hvor flinke hundene deres er:)
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: Mille,s apellmerke

« Svar #19 på: 28.05. 2009 08:13 »

Heia og gratulerer til dere begge! Kjempeflott!!!
Mvh Torild
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Mille,s apellmerke

« Svar #18 på: 27.05. 2009 09:54 »

Gratulere så mye til Arna og Dagrunn.
Det e så gøy å høre at folk driv med slike hundeaktiviteter. Det gjør at vi andre blir innspirert til å prøve
aktiviteter med lundehunden.
Stå på og lykke til videre.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Siri

Nybegynner

Sv: Mille,s apellmerke

« Svar #17 på: 27.05. 2009 07:48 »

Innlegg: 15

Dåkk e kjempe døktig!

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=214.0[16/02/2015 22:29:35]

Mille,s apellmerke

Glede oss t å sjå dåkk i lydighetsringen vi no;)
Siri og Teela

Loggført
Siri og Teela

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Mille,s apellmerke

« Svar #16 på: 26.05. 2009 21:25 »

Hei
Nå er det på tide å skryte av egen hund, Frontpage Arna Atladottir; vår Arna, som klarte bronsemerket i
lydighet i kveld sammen med matmora. Flinke gode lundisjenta :)
Dagrunn Mæhlen, kennel Vollakloa
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Mille, Ylva, Frikk og Senja,s apellmerke
« Svar #15 på: 01.11. 2008 20:47 »

Oi!
Heia til Maya og Senja også- GRATULERER :)
Er det enda flere som nylig har tatt apellmerket, mon tro ?
Dagrunn Mæhlen, Vollakloa

Loggført

Gunn Tove

Sv: ...og Senjas appellmerke

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #14 på: 01.11. 2008 19:53 »

Vi må ikke glemme at Maja Espelien med Senja av Vinterskogen også har tatt merket.
Gratulerer så mye til Maja og Senja, og selvfølgelig til Maren med Ylva og Frikk.
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Geira

Sv: Mille,s apellmerke
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Mille,s apellmerke
Æresmedlem

« Svar #13 på: 31.10. 2008 22:42 »

Innlegg: 102

[/glow]GRATULERER!!! VELDIG FLOTT!![/size]
Eva
Loggført

Torild

Sv: Mille,s apellmerke

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #12 på: 31.10. 2008 14:13 »

Heisann. Gratulerer med resultatet, Maren! Kjempebra.
Når det gjelder hva aktivitet som er best, så tror jeg at ALL aktivitet er viktig, og kan bli kjekk! Men det
kommer veldig ann på eier/handler/fører! Jeg har nemlig en liten mistanke om at disse dyra "leser" oss i
den andre enden av tauet veldig godt, og selv en tur i marka kan bli kjedelig og "grå", dersom ikke vi
syns det er noe spennende. Har selv drevet en del med dresur, og var også instruktør, og det var mye
rart å se under trening, gitt.
Humør og glede er tingen.......!
Mvh Torild og gjengen
Loggført

Siri

Sv: Ylva og Frikks apellmerke

Nybegynner
Innlegg: 15

« Svar #11 på: 31.10. 2008 09:29 »

heihei!
Gratulerer til maren!:)
Jeg tok også kurset som ble arrangert av trøndelagsavd. sammen med gauldalhundeklubb. Mange flinke
lundiser som fikk prøvd seg, kjempeartig!
Nå blingsa jeg litt på datoer når bronsemerket skulle tas, og var uten både hund og bil hele den uka. Men
vi håper vi får prøvd oss igjen senere!:)
Artig ar så mange var med på kurs, tror de fleste, både hunder og eiere, koste seg!
Hilsen Siri
Loggført
Siri og Teela

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Mille, Ylva og Frikk,s apellmerke
« Svar #10 på: 31.10. 2008 07:52 »

Hei
Synes det er så flott at lundehunden brukes allsidig, og ser jo at mange bruker hundene sine på flere
områder.
Denne gang GRATULERES Maren Espelien med sine to lundiser Ylva og Veslefrikk Av
Vinterskogen (Frikk) som nylig har tatt brosemerket i agility. Det kreves mye kontakt, samspill
og trening for å klare dette, og så har hunden og eieren det moro sammen:)
Hvis jeg skal være ærlig, så er jeg mer imponert over slike resultater i agility og lydighet, enn gode
resultater ved utstilling.
Sjøl om alt er til si tid og følger de forskjellige eieres interesse, og like skal vi ikke være... oss
lundehundeiere imellom!
Ups!... og spør du hunden, så tror jeg at de fleste synes det er mer moro med både agility, spor og en
real markatur, enn med eksteriørutstilling !

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=214.0[16/02/2015 22:29:35]

Mille,s apellmerke

Hva mener dere andre? Iallfall HURRA for Maren, og flott med ung eier, oppdretter og medinnehaver av
kennel Vinterskogen sammen med sin mamma Ingvild :)
Hilsen Dagrunn Mæhlen, Vollakloa

« Siste redigering: 31.10. 2008 07:55 av Dagrunn Mæhlen »

Miss Nomore

Sv: Mille,s apellmerke

Nybegynner
Innlegg: 20

Loggført

« Svar #9 på: 16.10. 2008 13:01 »

Gratulerer så mye med alle flotte resultater!!!
Gry Wenche & Heike
Loggført
Gry Wenche
Heike av Vinterskogen

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: Mille,s apellmerke

« Svar #8 på: 06.10. 2008 12:08 »

Heia May Elisabeth og Mille!!
Som vi sier her nede i sør: DOKKE E GOE!!
Loggført

Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

Sv: Mille,s apellmerke

« Svar #7 på: 06.10. 2008 00:30 »

Eg e mektig imponert over alt doke får til. Har vært inne på hjemmesida og sett. Jammen aktive, så
heldige hunder!
Gratulerer med så flott resultat!
Eva og Geira
Loggført

Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

Sv: Mille,s apellmerke

« Svar #6 på: 05.10. 2008 22:37 »

Så arti! Til lykke!!

Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/
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Mille,s apellmerke

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:30
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Mille,s apellmerke 0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet. « forrige neste »

Sider: 1 [2]
Skrevet av
Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Emne: Mille,s apellmerke (Lest 3825 ganger)
Sv: Mille,s apellmerke

« Svar #5 på: 05.10. 2008 22:22 »

Igjen GRATULASJONER til Mille og May Elisabeth over klubbmesterskapet i agility hopp hos Nidaros
Brukshundklubb 4.10.08. Du verden kor flenk dokk e dokk to sammen :)

Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Mille,s apellmerke og Bronsemerket i Agility
« Svar #4 på: 30.06. 2008 20:31 »

Det er bare å fortsette å Gratulere May Elisabeth Lernæs Selbekk og Leinstadhågens Mille Lernæs, samt
May Elisabeth,s datter Marita, som handlet Mille til Bronsemerket i Agility 29.06, i regi av Orkdal
Hundeklubb

Loggført

Miss Nomore
Nybegynner
Innlegg: 20

SV: Mille,s apellmerke

« Svar #3 på: 20.06. 2008 20:37 »

Hei May Elisabeth & Mille!
Gratulerer så mye med apellmerket i lydighet!
Klem fra Gry Wenche og Heike

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=214.15[16/02/2015 22:29:52]

Mille,s apellmerke
Loggført
Gry Wenche
Heike av Vinterskogen

Geira

SV: Mille,s apellmerke

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #2 på: 14.06. 2008 20:31 »

Gratulerer så mye!! Så veldig bra!!
Eva og Geira
Loggført

Siri

SV: Mille,s apellmerke

Nybegynner
Innlegg: 15

« Svar #1 på: 11.06. 2008 20:40 »

Så artig! Flinke er de! Bra lundehundene også blir brukt til slikt, for de kan de også, bare de får lov!:)
masse gratulasjoner fra
Siri og Teela
Loggført
Siri og Teela

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Mille,s apellmerke
« på: 11.06. 2008 08:09 »

Må bare få skryte av to fra nabokommunen Orkdal; Leinstadhågens Mille Lernæs og eier May Elisabeth
Lernæs Selbekk, som tok Apellmerket i lydighet 09.06.
Her ligger det mange treningstingstimer bak, og det er ikke så ofte at en hører at en lundehund klarer å
gjennomføre det!
Så GRATULERER til May Elisabeth og Mille for vel overstått :)

Loggført
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NATT

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:31
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: NATT

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av
ida

Oppdretter
Jr. Medlem
Innlegg: 28

Emne: NATT (Lest 1363 ganger)
Sv: NATT

« Svar #2 på: 15.05. 2009 20:44 »

Gratulerer så mye søster!!
Hilsen Nauma

Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: NATT

« Svar #1 på: 02.05. 2009 00:25 »

Hei der Natt! Du høres ut til å ha det kjempetravelt, så mye å følge med på!!!! Gratulerer med flott
resultat på utstillingen!!
Mvh Torild og gjengen i Trodli-skogen!
Loggført

Cocos

Nybegynner

NATT

« på: 30.04. 2009 23:05 »

Innlegg: 9

Jeg har vært på min første utstilling................ Hvalpeshow.
Jeg vant, i allefall litt.
Jeg fikk B.i.M.
Det var litt slitsomt, men jeg klarte å bryte meg ut av buret mitt på tur til Levanger, så jeg fikk nytt.
Dagen etterpå var jeg ute i skogen på tur, det var mye morsommere. Jeg fant en frosk, den var stor og
ble ikke redd selv om jeg tisset på den. Og hjemme har vi biller, de er svarte og harde. Og når jeg løfter
på dem og setter dem ned igjen så går de videre.
I kveld er det gøy ute, masse folk i hvite frakker med tegninger på som har fløyter og dusker på luene

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=281.0[16/02/2015 22:30:05]

NATT

sine. Jeg må løpe og se mer før jeg får blåbærkveldsgrøten min.
Mulig jeg tar meg tid til å fortelle dere noe småtteri senere en gang.
Hilsen Ålvisheim`s Natt Livesdatter
Loggført
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Mere Natt

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:31
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Mere Natt

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Cocos

Nybegynner
Innlegg: 9

Emne: Mere Natt (Lest 1058 ganger)
Mere Natt

« på: 02.05. 2009 00:15 »

Hei dere.
Vet der hva? Det finnes utstillinger for biler også, for Amerikanske biler. Det har jeg sett i dag. Det var
ingen som vant, som jeg så i allefall. Fordi at ingen av bilene løp i ring og de fikk ikke sjekket om tennene
var riktige eller om de hadde nok tær.
etterpå var vi ute en gang til, da fikk vi is og der var alle med frakker på og de har så fin lyd i fløytre sine.
Og en ting til, små mennesker har hjelm og jul, de er virkelig verdt et nykk i båndet.
Da skal jeg sove igjen.
Loggført
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Gruppen for norske raser 2008

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:31
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:
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Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Gruppen for norske
raser 2008

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Emne: Gruppen for norske raser 2008 (Lest 1726 ganger)
Sv: Gruppen for norske raser 2008
« Svar #5 på: 06.12. 2008 20:42 »

Vi i Lensvika vil også gratulere dere eiere med resultatene på disse to hundene, og var sjøl tilstede da
NV-08 og BIR Lundetuvans Odin Trollnype ble 3 norske hund i skipet og også tatt ut i gruppefinalen. :)
Vår Arna håper jo også å få treffe Odin til vårs for å lage valper da...
Dagrunn og Arna, Vollakloa

Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Gruppen for norske raser 2008
« Svar #4 på: 06.12. 2008 10:18 »

Jeg må bare også få gratulere eierne og hundene for denne fantastiske plasseringen, og førstefødte sønn
av Odin, Mopsegårdens Emil, hilser til sin far, og håper at de en gang kan møtes i ringen.

Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

Sv: Gruppen for norske raser 2008
« Svar #3 på: 05.12. 2008 19:26 »

GRATULERER!!!!
« Siste redigering: 05.12. 2008 19:29 av Geira »

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=258.0[16/02/2015 22:30:31]

Loggført

Gruppen for norske raser 2008

Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

Sv: Gruppen for norske raser 2008
« Svar #2 på: 05.12. 2008 17:07 »

Gratulerer til begge hundene som ligger i toppskiktet. Det er kjempebra å havne der! Lykke til videre :-)
Hilsen Elin (og Lina på tastaturet... :-) )
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Sv: Gruppen for norske raser 2008
« Svar #1 på: 04.12. 2008 15:28 »

Tusen hjertelig takk Torild.
Jeg var ikke klar over at vi lå så høyt, før nå i sted jeg var på nkk.no å leste årslistene.. Morsomt dette,
lundehunden var jo godt representert i toppen.. Satser på enda høyere neste år med god gutten..
Jeg sender og gratulasjoner til Pete og hannes flotte lundetispe.
Ønsker dere alle ei flott adventstid..
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Gruppen for norske raser 2008
« på: 04.12. 2008 14:15 »

Hei alle sammen!!
Jeg vil få sende en kjempegratulasjon til Pete og Tracy Rousseau og DN UCH Cliffhanger Elsking Prinsess
med 3. plass, og
Beate Løvlid/Arne Monkan og Lundetuvans Odin Trollsnype med 5. plass på 2008-listen for norske raser!!
Det er jo kjempebra!! Av fem plasser er det to lundehunder!!
GRATULERER!!!!!!!
Hilsen fra Torild og gjengen
Loggført
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Norskvinnere 2008

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:31
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Norskvinnere
2008

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Norskvinnere 2008 (Lest 1543 ganger)

Torild

Sv: Norskvinnere 2008

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #4 på: 25.11. 2008 13:23 »

Hei til alle som var i "skipet" denne siste gangen. Det var en flott avsluttning, både på 110 års jubileet, og
på at det var siste gang vinnerutstillingen ble avviklet på Hamar. Så neste år sees vi på Lillestrøm?
Og gratulerer til alle med flotte resultater!!
Hilsen fra kalde vest også!!:)
Torild
Loggført

Geira

Sv: Norskvinnere 2008

Æresmedlem

« Svar #3 på: 24.11. 2008 14:49 »

Innlegg: 102

Gratulerer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[/color]
« Siste redigering: 24.11. 2008 14:52 av Geira »

Vofsi

Sv: Norskvinnere 2008

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Loggført

« Svar #2 på: 23.11. 2008 19:34 »

Heisan..
Ja jeg var med på telefon hele tiden fra det kalde nord, det var utrolig spennende. Jeg vil med dette
takke for alle gratulasjoner på sms, gjestebok og telefon.. Jeg har noe feil med dataen min, så jeg får
ikke oppdatert hjemmesiden min enda, men det kommer..
Og til deg Siri, tusen takk for en meget godt utført jobb, min venninne fra Tromsø, som driver med
pomeranien, har filmet dere, og jeg hadde henne på øret da dere var i ringen.. Neste gang kommer
Dennis også, for dette kan du...

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=255.0[16/02/2015 22:30:45]

Norskvinnere 2008

Vi er bare så stolte av gutten vår..
Klem fra Beate
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Norskvinnere 2008

« Svar #1 på: 23.11. 2008 18:35 »

Heia og gratulere Dagrun. Æ syns du har beskrevet det ganske bra. Skulle gjerne ha vært der, for det
hørtes virkelig stilig ut. Så må æ få lov å gratulere Beate og Arve med denne flotte hunden. Emil, som vi
har på fór, har nokka å slektes på. Han e jo Odins førstefødte sønn. Gratulere også til Mille, som æ har
sett har gjort det veldig bra, tross sin unge alder.
Hilsen fra kalde Tromsø
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Norskvinnere 2008
« på: 23.11. 2008 15:24 »

En begivenhetsrik dag på NV-08 i Vikingskipet på Hamar 21.11.08. :)
STORE GRATULASJONER til NV-08 og BIR til Lundetuvans Odin Trollnype, og til NV-08, BIM og NUCH
til Leinstadhågens Mille Lernæs.
To flotte representanter av rasen som gikk helt til topps:) NUCH NV-05 Fiskebekkens Bera ble beste
veteran. Eiere og oppdrettere gratuleres, og også øvrige deltakere. Det var 20 lundehunder som deltok, 8
hanner og 12 tisper- og Knut Sigurd Wilberg som dømte.
Et stilig og stort øyeblikk i gruppefinalen da Odin ble en av seks som ble tatt ut for plassering, av ialt 25
spisshunder i gruppefinalen. Siri Monkan handlet Odin helt perfekt, og tenk lundehund i gruppefinalen! :)
Og ble også 3 beste norske hund!
Det var flott og stort å få være med på norsk vinnerutstlling for første gang :)
Undertegnede var også godt fornøyd med resultatet på egen hund, Frontpage Arna Atladottir, som denne
gang ble beste junior.
Et stilig arrangement tuftet på NKK,s 110 års jubileum med tidsriktige klær, musikk, lys m.m Klarer ikke
helt med bare disse ord å beskrive hvor flott det var.. :)
Dagrunn og Arna, Vollakloa

Loggført
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Litt om alt annet

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:31

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.

Alltid
Alltid

Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet

0 medlemmer og 1 gjest er inne på dette forumet.

Her kan DU skryte litt av din egen hund, eller andre Lundehunder som har vært på utstilling. kanskje du har noen tips ang. det å ha hunden på
utstilling?

Sider: 1 [2] 3 4
Tittel

Startet av

Høstutstilling i Tromsø 18-19.10.08

Merete
Evenseth

4

1267

SSUK Sundsvall 12.10.2008

Gunn Tove

2

843

12.10. 2008 19:17
av Dagrunn Mæhlen

SKK Sundsvall, Sverige - 11.10.2008

Gunn Tove

2

724

12.10. 2008 18:22
av Gunn Tove

Steinkjer 06.09.08

Siri

5

1008

Trondheim hundefestival 30.-31. august 2008

Gunn Tove

1

670

09.09. 2008 16:58
av Elin Strand

Trym og Sara i Luxemburg

Torild

1

665

09.09. 2008 16:58
av Elin Strand

Gratulere Merethe og Frøya

Vofsi

4

866

08.09. 2008 22:45
av Elin Strand

Tre internasjonale utstillinger i Kuopio, Finland
1.-3. august 2008

Gunn Tove

2

883

07.08. 2008 21:32
av Gunn Tove

Hundehviskeren

bardmand

7

1702

26.06. 2008 20:42
av Heming

Utstilling i Sundsvall, Sverige 25. mai 2008

Gunn Tove

0

598

25.05. 2008 16:01
av Gunn Tove

Utstilling i Österbybruk, Sverige 24. mai 2008

Gunn Tove

0

546

24.05. 2008 23:14
av Gunn Tove

Sender en hilsen

Geira

2

920

08.05. 2008 11:03
av Geira

Finska o Svenska Vinnarutställningen, samt
utställning i Litauen

Anneli

0

835

31.12. 2007 23:53
av Anneli

Julehilsen fra Tromsø

Merete
Evenseth

4

1380

16.12. 2007 21:42
av Merete Evenseth

Hamar 2007

Torild

4

1182

30.11. 2007 17:36
av Geira

Diverse skryt

Gunn Tove

3

1018

15.11. 2007 22:59
av Gunn Tove

valpeshow NKK avd Rogaland

Torild

9

1645

14.11. 2007 15:35
av Geira
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Svar Visninger Nyeste innlegg
01.11. 2008 22:31
av Elin Hansen

09.09. 2008 20:47
av Dagrunn Mæhlen

Litt om alt annet

Steinkjer-utstillinga 2007

Gunn Tove

0

838

01.09. 2007 20:32
av Gunn Tove

Trondheim Hundefestival 2007

Gunn Tove

1

967

27.08. 2007 20:59
av Vofsi

Valpeshow Vestnes

Dagrunn
Mæhlen

1

1131

03.07. 2007 09:47
av Siri

Sider: 1 [2] 3 4
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet
Emne du har postet til

Steng emne

Vanlig emne

Prioritert emne

Aktivt emne (minst 5 svar)

=> LittLitt
om alt
annet
Gå til: =>
om
alt annet

Veldig aktivt emne (minst 10 svar)
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OK

Høstutstilling i Tromsø 18-19.10.08

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:32
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Høstutstilling i Tromsø
18-19.10.08

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Elin Hansen
Nybegynner
Innlegg: 3

Emne: Høstutstilling i Tromsø 18-19.10.08 (Lest 1268 ganger)
Sv: Høstutstilling i Tromsø 18-19.10.08
« Svar #4 på: 01.11. 2008 22:31 »

Tusen takk for oppmerksomheta!
Her er det for tiden liv i huset. Har fått en liten fremtidig kjærest til A'mira. Mopsegårdens Freidig:-) Han
blir vi også å ta med på utstilling når den tid kommer.
Nå er ikke jeg sååååå nervøs som første gang...bare litt;-)
Loggført

Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

Sv: Høstutstilling i Tromsø 18-19.10.08
« Svar #3 på: 20.10. 2008 16:55 »

Gratulerer igjen A'mira og Elin! Utrolig arti!! Takk for alt dokker har gjort med A'mira.
Det er litt ubeskrivelig når første valp fra eget oppdrett tar NKK Cert. Rørandes.
Stolt hilsen fra Elin & Magnus
Mor Rosa og Pappa Benoni
Vi huska godt når du var sånn her:

Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=243.0[16/02/2015 22:31:17]

Høstutstilling i Tromsø 18-19.10.08

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Sv: Høstutstilling i Tromsø 18-19.10.08
« Svar #2 på: 20.10. 2008 07:11 »

Gratulasjoner til eier og også oppdretter kommer her også :), og lykke til med med to lundiser i huset.

Innlegg: 81

Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Sv: Høstutstilling i Tromsø 18-19.10.08
« Svar #1 på: 19.10. 2008 19:55 »

Heisan. Ja henger meg på gratulasjonene, morsomt å se utviklingen Elin og Amira har hatt i ringen... Får
nok stor konkuranse der etterhvert;-)))
klem fra ei sliten Beate...

Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Høstutstilling i Tromsø 18-19.10.08
« på: 19.10. 2008 19:11 »

Så er årets siste utstilling i nord over, og denne helgen sto i Lundtolas A`miras tegn. Denne 2 år gamle
tispen fra Vågnes utenfor Tromsø tok storeslem både lørdag og søndag, så nå er det ikke lenge før hun
er Champion. Det var helt fantastisk artig at Elin og Jim Oddvar vant denne gangen, så jeg ville bare
gratulere så mye med CK, CERT, BIR OG CASIB, og som nr 2 i de norske rasene.
Lørdag stilte 3 lundehunder og en valp. og søndag stilte 5 lundehunder på NKK sin utstilling.
Hilsen Lundehundkontakten i Troms.
Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Høstutstilling i Tromsø 18-19.10.08
Gå til:

=> LittLitt
om alt
annet
=>
om
alt annet
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« forrige neste »
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SSUK Sundsvall 12.10.2008

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:32
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: SSUK Sundsvall
12.10.2008

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Emne: SSUK Sundsvall 12.10.2008 (Lest 844 ganger)
Sv: SSUK Sundsvall 12.10.2008
« Svar #2 på: 12.10. 2008 19:17 »

Heia- og vi Gratulerer også så mye til dere alle flinke dyktige nordiske deltakere, og hilser spesielt til Heike
og Ylva som vi kjenner ! :)
Dagrunn og Arna

Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: SSUK Sundsvall 12.10.2008
« Svar #1 på: 12.10. 2008 18:50 »

Heia dere som var på utstilling i Sundsvall; Gratulerer med flotte resultater!!:)
Hilsen Torild og gjengen
Loggført

Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

SSUK Sundsvall 12.10.2008
« på: 12.10. 2008 18:31 »

Dommer: Kari Granaas Hansen, Norge
Valper
Eriksro Ivriga Isa BIR valp
Eriksro Ivriga Ingrid 2
Hanner
Junior klasse
Paluna's Gere 1/1 BH-2 CERT BIM unghund

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=241.0[16/02/2015 22:31:31]

SSUK Sundsvall 12.10.2008

Championklass
Heike av Vinterskogen 1/1 BH-1 CK BIM
Mountjoy Spralliga Sune 1/2 BH-3 CK
Cliffhanger Faust 1/3 BH-4 CK
Tikar
Juniorklass
Wild At Hardt Fet-Sumo 1/1 HP
Berlina 1/2 HP
Unghundsklass
Kung Sunes Lovis 1/1 CK BT-2 CERT
Soumalainens Ylva 1/2 CK BT-4
Åpen klasse
Eriksro Hemliga Eva 1/1 CK BT-3
Champion klasse
Nysom Jenna 1/1 CK BT-1 BIR
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: SSUK Sundsvall 12.10.2008
Gå til:

=> LittLitt
om alt
annet
=>
om
alt annet
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« forrige neste »
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SKK Sundsvall, Sverige - 11.10.2008

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:32
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: SKK Sundsvall, Sverige
- 11.10.2008

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Emne: SKK Sundsvall, Sverige - 11.10.2008 (Lest 725 ganger)
Sv: SKK Sundsvall, Sverige - 11.10.2008
« Svar #2 på: 12.10. 2008 18:22 »

Hei Torild og gjengen!
Takker og bukker!
Vi kommer sannsynligvis ikke til Hamar i år heller.
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: SKK Sundsvall, Sverige - 11.10.2008
« Svar #1 på: 12.10. 2008 11:34 »

Heia Gunn Tove!
Gratulerer med svensk og nordisk champ!!!! Det er sannelig bra gjort, når han er så ung. Kommer du til
Hamar i år?
Stor hilsen fra Torild og gjengen! :)
Loggført

Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem

SKK Sundsvall, Sverige - 11.10.2008
« på: 11.10. 2008 16:33 »
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SKK Sundsvall, Sverige - 11.10.2008

Innlegg: 110

Ligg hurtig skryt:
Vi har vært på utstilling i dag, og til tross for at Heike var fullstendig avrøytet tok han CERT, ble Svensk og
Nordisk champion i en alder av 2 år og 3 måneder!
Vil også gratulere Maria Hedström som tok BIR og BIM i dag med henholdsvis Kung Sunes Lovis og
Mountjoy Spralliga Sune.
Redigert:
Resultatene (kopiert fra SLS forumet):
Domare: Jørgen Hindse
Hanar
Öppen klass
Heike av Vinterskogen BH-2 CERT R-Cacib => SUCH Nord UCH
Championklass
Cliffhanger Faust BH-3
Mountjoy Spralliga Sune BIM CACIB
Tikar
Juniorklass
Berlina BT-3
Wild At Hardt Fet-Sumo 1/2
Unghundsklass
Kung Sunes Lovis BIR CERT CACIB
Soumalainens Ylva 1/2
Öppen klass
Eriksro Hemliga Eva BT-2 R-Cacib
« Siste redigering: 11.10. 2008 21:37 av Gunn Tove Ormset »

Loggført

Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: SKK Sundsvall, Sverige - 11.10.2008
Gå til:

=> LittLitt
om alt
annet
=>
om
alt annet
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« forrige neste »

 


OK

Steinkjer 06.09.08

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:32
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Steinkjer
06.09.08

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Steinkjer 06.09.08 (Lest 1009 ganger)

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Sv: Steinkjer 06.09.08

« Svar #5 på: 09.09. 2008 20:47 »

Vi vil også takke for alle gratulasjoner, og viser til info og innlegg om utstillinger på Støren og på
Steinkjer.
Artig sjølsagt at det går så bra på utstillinger, og at unge Arnaveitja vår viste seg fint fram:)
Ho sjøl ser fram til ekstra godbiter og en real markatur i morgen da, på sin 1 årsdag!
Hilsen fra Dagrunn og Arna, kennel Vollakloa
http://www.123hjemmeside.no/vollakloa
Loggført

Elin Strand

Sv: Steinkjer 06.09.08

Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

« Svar #4 på: 09.09. 2008 17:00 »

Hipp, hipp, hipp til alle de flinke fine!
Mvh Elin
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Steinkjer 06.09.08

« Svar #3 på: 08.09. 2008 11:16 »

Grattis fra Tromsø også.
Det er slik en utrulig følelse når det går bra. Den må vi leve lenge på, og så er det så flott at vi får vist
fram hundene våre.

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=230.0[16/02/2015 22:32:00]

Steinkjer 06.09.08

Hilsen Merete i Tromsø, som også er kjempefornøyd med helga i Ballangen.
« Siste redigering: 09.09. 2008 19:59 av MagnusEnger »

Loggført

Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Vofsi

Sv: Steinkjer 06.09.08

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #2 på: 08.09. 2008 06:21 »

Heisan Siri.
Gratulere med CK på Teela, det var morro kan jeg tenke meg.. Gratulere masse til de andre som og var
der.
Klem Beate

Loggført

Gunn Tove

Sv: Steinkjer 06.09.08

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #1 på: 06.09. 2008 23:36 »

Grattis med CK på Teela. Hun har blitt så fin!
Gratulerer også selvfølgelig til Arna med hennes 2. cert på to helger, og Heike hilser spesielt til halvbror
Troy og gratulerer med cert'et!
Og ellers gratulerer til alle andre med flotte resultater!

Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Siri

Nybegynner
Innlegg: 15

Steinkjer 06.09.08
« på: 06.09. 2008 17:10 »

Akkurat kommet hjem etter en trivelig dag på steinkjer, og er storfornøyd! CK på min Teela, Dagruns Arna
(på bare 11 mnd?) gjorde det stort og ble BIR, og Troy av Vinterskogen tok cert av hanhundene.
Dommeren skrøyt veldig av hvor fint de to flotte juniorene viste seg i ringen.
Resultatene ble som følger:
Hanner
Åpen klasse
Troy av Vinterskogen 1/1 2bhk, CERT
Lyrypa's Buster 1/2
Veteranklasse

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=230.0[16/02/2015 22:32:00]

Steinkjer 06.09.08

Asterix av Åsen 1/1 1bhk, CK, BIM (BIM vet)
Tisper
Juniorklasse
Frontpage Arna Atladottir 1/1 1btk, CERT BIR
Lyrypa's pirnsesse jette-tiril 1/2, 3btk CK
Åpen klasse
Leinstadhågens Teela 1/1 2btk CK
Championklasse
Eriksro Magiska Moxy 1/1 4 btk, CK
Veteranklasse
Tiril 1/1 ck BIR vet
Lyrypa's Bessi 2
Lyrypa's Tanja 1/2
tror dette skal stemme sånn ca..
« Siste redigering: 06.09. 2008 22:32 av Siri »

Loggført

Siri og Teela

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Steinkjer 06.09.08
Gå til:

=> LittLitt
om alt
annet
=>
om
alt annet
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Trondheim hundefestival 30.-31. august 2008

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:33
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Trondheim hundefestival
30.-31. august 2008

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Trondheim hundefestival 30.-31. august 2008 (Lest 671 ganger)

Elin Strand

Sv: Trondheim hundefestival 30.-31. august 2008

Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

« Svar #1 på: 09.09. 2008 16:58 »

Gratulerer!!!
Mvh Elin
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Gunn Tove

Trondheim hundefestival 30.-31. august 2008

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 08.09. 2008 21:21 »

Hei
Litt forsinket skryt her...
To dagers utstilling på Støren med gode resultater for flere... Husker dessverre ikke alle, men her er i alle
fall noen.
Lørdag:
Heike av Vinterskogen (min lille gutt), fikk 1/1 ck, 1bhk, cert og ble BIR. Nye titler: N FIN UCH!
Ålvisheim's Hede Skjoldmøy fikk 1/1 ck, 1btk og ble BIM - gratulerer.
Frontpage Arna Atladottir fikk 1/1 ck, 2btk og cert - grattis til Dagrunn med første cert'et på Arna (fikk sitt
andre helga etter - se annen oversikt på siden)
Urda ble BIR veteran - gratulerer der også
Søndag:
Heike stilte for første gang i championklassen, og ble belønnet med CK og 2bhk.
Ålvisheims Illuge Skald fikk 1/1 ck, 1bhk og ble BIM

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=232.0[16/02/2015 22:32:17]

Trondheim hundefestival 30.-31. august 2008

Skreppengs Pirjo Perlemor fikk 1/1 ck, 1btk og ble BIR - gratulerer til Solvor med både BIR og BIM!
Ålvisheim's Live Hedesdatter fikk 1/1, ck, ?btk og cert - grattis
Urda ble igjen BIR veteran - gratulerer igjen.
Redigert: Jeg har nå fått opplysninger om at Urda ble BIS3 veteran på søndag også. Store gratulasjoner til
Unni og Eiliv!!!
« Siste redigering: 08.09. 2008 22:01 av Gunn Tove Ormset »

Loggført

Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Trondheim hundefestival 30.-31. august 2008
Gå til:

=> LittLitt
om alt
annet
=>
om
alt annet
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« forrige neste »
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Trym og Sara i Luxemburg

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:33
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
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Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Trym og Sara i Luxemburg (Lest 666 ganger)

Elin Strand

Sv: Trym og Sara i Luxemburg

Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

« Svar #1 på: 09.09. 2008 16:58 »

Flott, gratulerer!!
Mvh Elin
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Trym og Sara i Luxemburg
« på: 09.09. 2008 11:45 »

HEI. Her kommer det litt utstillings-skryt fra Rogaland også! Min lille Trym (Trodli-skogen's Trym
Runasønn) er på vei hjem fra Luxemburg etter utstilling med BOB (BIR), CACL (CERT) og CACIB i
"kofferten"! Han var heldig og fikk være med Liv og Einar Skjervik og deres Paluna's Sara dit "ned"! Sara
fikk også CACL, CACIB og BESTE HUNDIN (tispe) og ble da Luxemburg CHANMPION!! Hipp hurra!!
Stolt hilsen fra Torild
Loggført
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Skrevet av

Emne: Gratulere Merethe og Frøya (Lest 867 ganger)

Elin Strand

Sv: Gratulere Merethe og Frøya

Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

« Svar #4 på: 08.09. 2008 22:45 »

Gratulere fra Bodø også!! Veldig bra. Jo, her er det en kjennsgjernning at det er fryktelig å kjøre langt....
Denne helga har dessuten 80% av tida gått med til Lundehundnytt... Vi får være fornøyde med at vi kom
oss til Lofotutstillinga :-) Jeg er mektig imponert over alle tøffe lundehundeiere der ute som farter
laaange avstander med sin lidenskap. Lykke til videre Merete og Frøya, også Frida når det er ho som
handler ;-)
Mvh Elin
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

dagrunn

Sv: Gratulere Merethe og Frøya

Nybegynner
Innlegg: 1

« Svar #3 på: 08.09. 2008 21:40 »

Vi Gratulerer så mye til Merete og Frøya, og ønsker dere lykke til videre.
Veit hvordan det kjennes å lykkes i ringen nå ja :)
Hilsen fra Dagrunn og Arna, kennel Vollakloa
Loggført

Gunn Tove

Sv: Gratulere Merethe og Frøya

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #2 på: 08.09. 2008 21:13 »

Hei
Vi slenger oss på gratulasjonene!
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Gratulere Merethe og Frøya

Regner med at vi treffes på Værøy til neste år, om ikke før.
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Sv: Gratulere Merethe og Frï¿½ya
« Svar #1 på: 08.09. 2008 11:12 »

Tusen takk, Beate.
Det var en nydelig opplevelse å få oppleve å få full uttelling, og jentene mine va stolt av både mor og
hund.
Vil også få gratulere Dagrun, som gjorde det kjempebra på Steinkjær, og oppdretteren til vår Frøya, ho
Gro W Viken, som var på en lokal utstilling med Flora, som ble BIR Valp og nr 2 i BIG av 7 raser, og
mammaen til vår Frøya, Lundestugus Linja, som ble BIR av 8 lundehunder og nr 2 i BIG av 16 raser.
Kjempeflott.
Skulle bare ønske at flere her nord kunne stille, så vi virkelig kunne vises. Savnet lundehunder fra Fauske
og Bodø traktene. Det er jo faktisk kortere til Ballangen fra dere enn fra Tromsø.... Neste gang, kanskje.
Hilsen Merete i Tromsø
« Siste redigering: 09.09. 2008 19:57 av MagnusEnger »

Loggført

Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Gratulere Merethe og Frøya
« på: 08.09. 2008 06:27 »

Er nå kommet hjem fra ei fantastisk helg i Ballangen. Merethe stilte si Frøya for Arne Foss, hvor hun fikk
CK, CERT og BIR.... Dommeren sa : "dette er en av mine favoritt raser, og alt det som ikke er lov på
andre hunder, er lov på lundehund" Han likte Frøya meget godt og det vises på resultatene.
Så gratulere til dere, kos dere med certet..
Og til deg Merethe, si ALDRI mere at dere ikke er "søndagsutstillere"... Dere så kanon ut i ringen. Merethe
har det nemlig for seg at søndager er "blådager", hehe, jeg sto der da utenfor ringen og skulle motbevise
denne dama, noe jeg klarte, og heldigvis hadde jeg rett..
Vi ses på NKK i oktober i Tromsø..
Klem fra Beate
Loggført
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Sider: [1]
Skrevet av
Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Emne: Tre internasjonale utstillinger i Kuopio, Finland 1.-3. august 2008 (Lest 884 ganger)
Sv: Tre internasjonale utstillinger i Kuopio, Finland 1.-3. august 2008
« Svar #2 på: 07.08. 2008 21:32 »

Hei Torild
Vi kommer nok ikke til Drammen. Er fremdeles i Sverige, men skal hjem til helgen. Neste utstilling blir
Trondheim hundefestival. Og da er det kun Heike som skal stilles.... jakten på siste certet begynner :)
Lady får pause en stund framover, i håp om at hun er drektig.
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Sv: Tre internasjonale utstillinger i Kuopio, Finland 1.-3. august 2008
« Svar #1 på: 07.08. 2008 19:03 »

Heia Gunn Tove!!!
Gratulerer med flotte resultater!!
Jeg har ikke vært på utstilling siden Stockholm, men neste helg er det Drammen. Kommer du? Er det
noen andre som kommer?
Stor gratulasjonsklem fra Torild
Loggført
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Gunn Tove

Tre internasjonale utstillinger i Kuopio, Finland 1.-3. august 2008

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 05.08. 2008 18:33 »

Hei
Har vært på trippel internasjonal utstilling i Kuopio i Finland. Jaana (fra Kuopio) har lagt ut resultatene på
Luvlundies.com, og jeg har tatt meg friheten å kopiere dem hit:
Friday, 1 August
judge: Leif-Herman Wilberg, Norway
MALES
open class:
Heike av Vinterskogen EXC.1 2nd best male, CAC, res-CACIB
champion class:
Bolero EXC.1 Best male, CACIB, BOB
Silversound`s Meno-Mono EXC.2 3rd best male
Silversound`s Napo-Leon VG.3
BITCHES
open class:
Eriksro Mirakel-Ladyn EXC.1 Best female, CAC -> FIN & NORD CH, CACIB, BOS
champion class:
Lundekloens Vinga VG.3
Recknagel Vitapavlis VG.2
Recknagel Xiangwang EXC.1 2nd best female, res-CACIB
veteran class:
Recknagel Galinakulakoova EXC.1 3rd best female, BOB-veteran
Saturday, 2 August
judge: Gert Christensen, Denmark
MALES
open class:
Heike av Vinterskogen EXC.1 Best male, CAC, CACIB, BOB
champion class:
Bolero EXC.1 2nd best male, res-CACIB
Silversound`s Meno-Mono EXC.3 4th best male
Silversound`s Napo-Leon EXC.2 3rd best male
BITCHES
champion class:
Eriksro Mirakel-Ladyn EXC.1 Best female, CACIB, BOS
Lundekloens Vinga EXC.3 4th best female, CAC -> FIN & NORD CH
Recknagel Vitapavlis EXC.4
Recknagel Xiangwang EXC.2 2nd best female, res-CACIB
veteran class:
Recknagel Galinakulakoova EXC.1 3rd best female, BOB-veteran
Sunday, 3 August
judge: Kresten Scheel, Denmark
MALES
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open class:
Heike av Vinterskogen VG.1
champion class:
Bolero EXC.1 Best male, CACIB, BOS
Silversound`s Meno-Mono EXC.2 2nd best male, res-CACIB -> CACIB
BITCHES
champion class:
Eriksro Mirakel-Ladyn EXC.1 Best female, CACIB, BOB
Lundekloens Vinga EXC.3 4th best female
Recknagel Vitapavlis EXC.4
Recknagel Xiangwang EXC.2 2nd best female, res-CACIB
veteran class:
Recknagel Galinakulakoova EXC.1 3rd best female, BOB-veteran
Mine hunder gjorde det veldig bra:
Heike fikk 2 cert, 1 cacib, 1 res-cacib og ble BIR en dag.
Lady fikk 1 cert, 3 cacib, 2 BIM og 1 BIM. Nye titler: FIN og NORD UCH
Vinga fikk 1 cert. Nye titler: FIN og NORD UCH
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Tre internasjonale utstillinger i Kuopio, Finland 1.-3.
august 2008
Gå til:

=> LittLitt
om alt
annet
=>
om
alt annet

Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=226.0[16/02/2015 22:33:02]

« forrige neste
»

 


OK

Hundehviskeren

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:34
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Hundehviskeren

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet. « forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Hundehviskeren (Lest 1703 ganger)

Heming

SV: Hundehviskeren

Nybegynner
Innlegg: 6

« Svar #7 på: 26.06. 2008 20:42 »
Sitat fra: Geira på 24.06. 2008 23:17
Heija!
Som eg ser Millan, så bruker han ikkje straff, hvis ikkje du kaller korrigering straff.

Nå kan det henda eg dummar meg skikkelig ut, for eg har ikkje sett programmet. Men eg reagerer på det
såkalla skillet mellom "korreks" og "straff". Eg vil definera "straff" som det å tilføra eit ubehag for hunden
når hunden gjer feil. Mange ser ut til å tenka at dette berre er straff viss det skjer i staden for skryt for
riktig atferd, og at det heiter korreks når det er i tillegg til skryt/godbit for riktig atferd. Men det er vel like
vondt for hunden at du nappar i strypehalsbandet sjølv om han får pølse eit kvarter seinare?
Me har ei omplassert blandingstispe hjå oss som har blitt veldig aggressiv mot andre hundar (ho går rett
og slett til angrep ved minste provokasjon). Kvifor? Jo, fordi ein tidligare dust av ein eigar har straffa
henne for å kontakta andre hundar. Ho har lært at når det er andre hundar til stades, får ho vondt. Difor
må ho jaga bort dei andre hundane slik at ho ikkje får vondt. Det har diverre resultert i nokre ganske
ubehagelige tilfelle før me skjøna kva som gjekk føre seg. No går ho alltid i band. Til og med til postkassa
i korridoren.
Hundar er kjempeflinke til å generalisera. Det betyr at dei lærer i en gitt situasjon, og bruker det dei har
lært som generell regel også i andre situasjonar. Dette gjeld både positive og negative inntrykk. Viss du
straffar hunden din når han bjeffar på folk, kan du oppnå eitt av to: Er du heldig, skjønar hunden at han
får vondt når han bjeffar, og etter ei stund sluttar hunden å bjefa (i alle situasjonar). Er du ikkje så
heldig, lærer hunden at han får vondt når det er framande til stades, og hunden din blir i staden redd for
framande, og fortset med bjeffinga. Det er altså vanskelig å vita kva for regel hunden lagar seg av dei
inntrykka du gir han.
Men dette kan me utnytta til vår eigen fordel, viss me ikkje straffar gal atferd (berre ignorerer, eller bruker
eit innlært, ikkje smertefullt signal som betyr "nå vil eg ikkje leka meir"), men premierer riktig atferd, og
er flinke med å trena i mange ulike miljø og situasjonar, oppnår me to ting. For det første, kan me lokka
hunden til å gjera riktig, og så belønna. Då treng me ikkje venta til hunden har gjort gale før han kan
læra. For det andre får me ein hund som veit at mor/far ALLTID er BERRE snille, sjølv om det er dei som
bestemmer og dei som er sjefen heile tida. Det er gull verdt den dagen hunden er på vei ut i gata foran
bussen fordi ballen trilla av garde og du må vera sikker på at du er meir interessant enn ballen...
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Hundehviskeren

Eg tenkjer slik at eg aldri gjer noko mot ein hund som eg ikkje ville gjort mot dattera mi. Å rykka i bandet
ser eg på som like fælt som å fillerista femåringen. Jenta har lært at når ho tryglar etter godter og eg
seier "ikkje i dag", så nyttar det ikkje uansett kor mykje ho masar, det blir ingen godter den dagen. Og
eg har aldri smekka handa hennar viss ho tar etter ein sjokolade, og aldri kjefta på henne i butikken. Og
ho masar ikkje om godt.
Hunden veit at "gå vekk" i ein rolig og sindig tone betyr at eg ikkje har lyst til å leika. Og ho treng berre
ein beskjed for å skjøna at ho heller får finna ballen sin og sparka han under sofaen og grava han fram
igjen om igjen og om igjen og om igjen (dette har ho lov til, me er ikkje redde for parketten). Og eg har
aldri straffa henne for å masa. Likevel har ho underlig nok lært at masing ikkje fører fram.
Det virkar for meg som at "korreks" er straff som blir brukt når hunden burde forstå at han han gjort feil
(han veit at han ikkje skal tygga sko, ergo er det greit å rista han når han tygger sko). Men hundar burde
ikkje forstå noko som helst, dei er ikkje lurare enn ein femåring. Me har ein lov her i landet som gjer det
forbudt å bruka vold mot ungar (og det hjelper ikkje om ein kallar det korreks eller om ein har lært
ungane at viss du slår Stian så slår eg deg). Eg ser fram til den dagen kjæledyr får slikt vern.
Loggført

Geira

SV: Hundehviskeren

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #6 på: 24.06. 2008 23:17 »

Heija!
Som eg ser Millan, så bruker han ikkje straff, hvis ikkje du kaller korrigering straff.
Ja, han bruker lederskap. Eg er også uenig i at han ikkje tar fatt i de underliggende årsakene til atferden.
Syns han legger vekt på trene, ikkje finne lettvinte løsninger. De programmene eg har sett, har han for
en stor del tatt fatt i nettopp i å trene i det hunden er redd for. Feks passere handlevogner mange
ganger, som han gjorde med en rottveiler no i siste program. Eller gå mange ganger over et gulv uten
tepper, som han gjorde med en labrador som var redd for å gå på gulv uten tepper. Det er også snakk
om sikkerhet og energi, som kan være et diffust begrep for mange, men som igrunnen bare vil si at man
som leder er trygg på seg sjøl. Og det kan være vanskelig nok, det kan eg alt om.
Ved kvart program eg har sett så blir det advart om at man ikkje skal bruke disse teknikkene aleine uten
faglig hjelp. Og mange av disse hundene er hunder som har STORE problemer, så då er det uansett best
med faglig kompetanse i nærheten, men mange av disse teknikkene har eg stor tro på kan brukes av de
fleste av oss, i mange hverdagslige situasjoner.
Han bruker også positiv forsterkning av og til, i det eg har sett han feks bruker en favorittleke for å gi
hunden det den ønsker ved ønsket atferd.
Har ikkje sett det programmet med motorsykkel som du nevner. Så det om passivisering har eg ikkje fått
tak i enda.
Men, foreløpig har eg sett veldig mye bra hos Cesar Millan.
Syns også at han er flink med folk, noe som også er viktig for å få meg til å ville ønske å trene, - at
hundetreneren snakker til meg med respekt. Noe som eg kan synes mangler i enkelte andre program på
tv.
Ingenting galt med klikkertrening for meg.
Men, for meg virker Cesar Millan som om han nettopp har den respekten for hundene som han snakker
om.
Har diskutert med en som har hester, og for henne så virker det også som om Cesar Millan bruker det
samme som i hesteverdenen kalles "horsemanship". Det bygger veldig mye på at hestene merker
energien som handleren har. Veldig mye dreier seg i denne programserien nettopp om energi; er man
redd sjøl? Sjølsikker? Glad? Vet man at man kan styre hesten (hunden i programmene) simpelthen med
det en tenker?
I allefall et spennende område, i det minste syns eg.
Som har veldig mye for seg, - føles det for meg :-)
Eva

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=205.0[16/02/2015 22:33:16]

Hundehviskeren
Loggført

bardmand

SV: Hundehviskeren

Jr. Medlem

Innlegg: 32

« Svar #5 på: 24.06. 2008 14:23 »

Poenget er vel at det finnes andre, langt mer humane og mer effektive metoder enn enkelte av de Millan
forfekter. Millan har sikkert fine hunder og får nok til mye med dem, men derfra til å forfekte at han har
en "metode" som andre enkelt og greit kan ta i bruk på egne hunder synes jeg er langt mer
problematisk. Å legge en aggressiv hund på rygg i bakken kan helt sikkert være en effektiv måte å
stoppe atferden på, men det kan også være direkte farlig. Dessuten tar man på den måten ikke itu med
de underliggende årsakene til atferden. Millan bruker også passivisering for å "kurere" frykt - f.eks. å
binde en hund fast ved motorsykkelen den er redd for. Det kan se imponerende enkelt ut, men som de
fleste snarveier er det dessverre for godt til å være sant. Hvorfor det er så viktig at en hund er
komfortabel med nærkontakt med motorsykler at det kan legitimere slike metoder er for øvrig også over
min forstand.
Jeg har utstillingsbåndet høyt plassert for at båndet ikke skal ødelegge inntrykket av halsen på hunden
min. Båndet skal fremdeles henge mest mulig løst, det er ikke snakk om å dra hodet opp - hodet kommer
opp ved hjelp av trening, lokking og godbiter.
Når det gjelder dette med lederskap, synes jeg denne artikkelen er interessant: http://www.deaf-dogshelp.co.uk/help/packleader.htm - selvsagt skal hunder ha klare regler å forholde seg til, men om de bryter
disse reglene, er det ikke nødvendigvis slik at de forsøker å "klatre på rangstigen" - man har bare ikke
lært dem godt nok opp, ergo er det mer trening som må til, ikke mer straff (mener nå jeg).

Loggført

Torild

SV: Hundehviskeren

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #4 på: 24.06. 2008 13:46 »

Heisann.
Det var godt, Eva! Jeg begynte å tro at jeg var .....et eller annet. Jeg synes det han gjør virker veldig
logisk, lederskap skal ikke kunne diskuteres i en flokk. Og når en ser ham sammen med sin flokk, er det i
mine øyne en harmonisk, trygg gjeng med hunder, som trives under sin eiers ledelse! Når det gjelder
eierne til disse hundene som er med i programmet, så har han vel på mange vis rett? De burde ha gjort
ting annerledes fra starten av, så hadde mange av problemene vært unngått. Dessuten er vel konseptet
at ting skal virke litt satt på spissen, som i alle slike programmer. Ting kan sies på flere måter, men er det
like underholdene? Når det gjelder bruk av halsbånd, enten det er vanlig, halvstrup eller strup, vil jeg
anbefale dere å se nøye etter i utstillingsringene. Båndet er plassert i "halsgropen" på nesten samtlige
hunder. Da har man best kontroll på hunden, ungår "støvsugere" uten å kvele hunden. Kommer det
lengre ned oppnås en masse hosting og pesing og harking osv. Jeg har prøvd begge deler, og oppnår
også best kontakt med båndet i halsgropen. Nåja. Det beste med denne typen programmer, er at det blir
diskusjoner av det, og det er bra!
Stor hilsen fra Torild

Loggført

Geira

SV: Hundehviskeren

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #3 på: 22.06. 2008 11:59 »

Hei!
Eg har sett no sett hundeviskeren, flere program. Til no har det eg har sett virka veldig bra, syns eg. Har
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Hundehviskeren

hørt at det fins en motkampanje - FOR programmet?
Eva

Loggført

Geira

SV: Hundehviskeren

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #2 på: 28.04. 2008 21:14 »

Så då har eg ikkje gått glipp av noke når eg ikkje har sett det, då altså? :)
Loggført

Vofsi

SV: Hundehviskeren

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #1 på: 28.04. 2008 16:27 »

Fikk mailen ja, klart vi skriver under...
Mvh Beate

Loggført

bardmand

Hundehviskeren

Jr. Medlem

Innlegg: 32

« på: 28.04. 2008 15:56 »

For alle som gremmes over "hundehviskeren" Cesar Millan, kan man nå skrive under et opprop på Canis:
http://www.canis.no/hundehviskeren/
Bård
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Hundehviskeren
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Utstilling i Sundsvall, Sverige 25. mai 2008

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:34
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Utstilling i Sundsvall,
Sverige 25. mai 2008

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Gunn Tove
Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

Emne: Utstilling i Sundsvall, Sverige 25. mai 2008 (Lest 599 ganger)
Utstilling i Sundsvall, Sverige 25. mai 2008
« på: 25.05. 2008 16:01 »

7 lundehunder var påmeldt til dagens utstilling i Sundsvall.
Resultatene (med forbehold om feil) ble som følger:
Hanner:
Åpen klasse:
Heike av Vinterskogen - 1/1 CK, 2BHK, CERT
Championklasse:
Mountjoy Vilda Ville - 1/1 CK, 1BHK, BIM
Tisper:
Unghundklasse:
Lundetuvans Idun Rynkerose - 1/1 CK 4BTK
Åpen klasse:
Boromir Tekla Trollfaxe - 1/2
Unni Lunda - 1/1 CK, 3BTK, CERT = SUCH
Championklasse:
Eriksro Mirakel-Ladyn - 1/1 CK, 1BTK, BIR
Veteranklasse:
Boromir Målfrid Månefaxe - 1/1 CK 2BTK, BIR-veteran
« Siste redigering: 26.05. 2008 00:28 av Gunn Tove Ormset »
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin
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Loggført

Utstilling i Sundsvall, Sverige 25. mai 2008
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Utstilling i Österbybruk, Sverige 24. mai 2008

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:34
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Utstilling i Österbybruk,
Sverige 24. mai 2008

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Utstilling i Österbybruk, Sverige 24. mai 2008 (Lest 547 ganger)

Gunn Tove

Utstilling i Österbybruk, Sverige 24. mai 2008

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 24.05. 2008 23:14 »

Hei
Nå har vi vært på utstilling i österbybruk i Sverige.
11 hunder var påmeldt og stilte.
Med forbehold om feil...
Hanner
Juniorklasse:
Bluebird-Raven 1/1
Åpen klasse:
Cliffhanger Fasut 1/2
Heike av Vinterskogen 1/1 CK, 1BHK, CERT, BIM
Championklasse:
Mountjoy Spralliga Sune 1/1 CK, 2BHK
Tisper:
Juniorklasse:
Berlina 1/2
Soga av Vinterskogen 1/1 CK 5BTK
Unghundklasse:
Kung Sunes Lovis 1/1 CK, 4BTK
Åpen klasse:
Boromir Tekla Trollfaxe 1/3 CK
Eriksro Mirakel-Ladyn 1/1 CK, 1BTK, CERT, BIR = SUCH
Wild at Heart Tyrvette 1/2 CK 2BTK
Veteranklasse:
Boromir Målfrid Månfaxe 1/1 CK, 3BTK, BIR-veteran
Årets første utstilling for vår del ble altså en kjempesuksses. Heike tok sitt andre svenske cert, og debuten
med Lady endte med BIR og SUCH!
« Siste redigering: 26.05. 2008 00:27 av Gunn Tove Ormset »
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Loggført

Utstilling i Österbybruk, Sverige 24. mai 2008
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin
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Sender en hilsen

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:34
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Sender en hilsen

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet. « forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

Emne: Sender en hilsen (Lest 921 ganger)
SV: Sender en hilsen

« Svar #2 på: 08.05. 2008 11:03 »

Og har nå funne ut at det blei en andre plass til Lundehunden på matchshowet på Sennenhundtreffet.
Stemmer ikkje det?
GRATULERER!!!
hilsen Eva og Geira
« Siste redigering: 08.05. 2008 11:09 av Geira »

Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

Loggført

SV: Sender en hilsen

« Svar #1 på: 08.05. 2008 09:44 »

Ok, har nå fått vite ken det var ;-)
Loggført

Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

Sender en hilsen

« på: 07.05. 2008 21:34 »

til alle som har stor hund i tillegg til Lundehund! :-)
Men, spesielt vil eg hilse til Lundehunden som var deltager på Sennenhundtreff i helga!
Var inne på grosserforumet og såg bilder fra treffet og matchshowet. Heh! En lundehund!!
Men, så kom eg på at eg har hørt om at noen har Berner og Lundehund. Var det doke så deltok kanskje?
Hilsen oppglødd :-)
Eva, Geira Lundehund og Jada grosser, og Mira nuffeberner
Loggført
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Finska o Svenska Vinnarutställningen, samt utställning i Litauen

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:35
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Finska o Svenska
Vinnarutställningen, samt utställning i Litauen

0 medlemmer og 1 gjest leser
dette emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Anneli

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

Emne: Finska o Svenska Vinnarutställningen, samt utställning i Litauen (Lest 836 ganger)
Finska o Svenska Vinnarutställningen, samt utställning i Litauen
« på: 31.12. 2007 23:53 »

Finsk vinnare gick av stapeln i början av december
BIR FINV-07 blev INT FIN S N UCH SV-07 (ESTVV-07) Silversound´s Ella-Cinderella
BIM FINV-07 blev FIN EST UCH Aspheims Bauge
Svensk Vinnare
BIR SV-07 Recknagel ?? (kommer tyvärr ej ihåg namnet)
BIM SV-07 blev S UCH Eriksro Luriga Ludwig
Samma helg åkte jag också till Litauen och där blev det följande resultat:
BIR-valp Eriksro Fagra Filip
BIR CERT CACIB Cliffhanger Faust
BIM CERT CACIB (=> LT INT UCH) Mountjoy Ultra Eriksro
Detta resultat blev det 2 dagar på följd.
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Finska o Svenska Vinnarutställningen, samt utställning i « forrige neste
»
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Julehilsen fra Tromsø

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:35
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Julehilsen fra
Tromsø

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Emne: Julehilsen fra Tromsø (Lest 1381 ganger)
SV: Julehilsen fra Tromsø
« Svar #4 på: 16.12. 2007 21:42 »

Hei Dagrunn. Du har helt rett at det er Ålvisheim`s Illuge Skald som er pappaen til Frøya. Besteforeldre er
Paluna`s Viljar, Urda, Santo og Kaisa dersom dette sier deg noe. Veldig bra at du opplyser om
lundehundslekta her nord, for kanskje vi klarer å få til et møte en gang her opp. Takk for opplysningene.
Hilsen Merete og Frøya

Loggført
Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Julehilsen fra Tromsø
« Svar #3 på: 15.12. 2007 10:44 »

Hei -en gang til!
Vil også informere om at Alva Skaldsdottir, og 2 år i februar (fra vårt oppdrett Vollakloa), med eier Ann
Elin og Steinar Brunes, ikke bor langt unna Tromsø.
Dvs i Karlstad.
Illuge, som jeg nevnte i det første innlegget, er pappa til Alva da!
Dette i tilfelle kontakt dere lundehundeiere imellom fra nord...og lundehundslekta!
Hilsen fra Dagrunn og Arna, Lensvika i Sør-Trøndelag
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Julehilsen fra Tromsø
« Svar #2 på: 15.12. 2007 08:59 »

Hei
Hilser fra vår jente på 3mnd, og som jeg tror er i slekt med din fine snelle?
For det er vel Ålvisheim,s Illuge Skald som er pappan? Og han er bestefar til vår Arna da!
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Julehilsen fra Tromsø

Bildet som kommer opp på web.sida da, er ikke Arna, men vår første lundehundtispe Frøy.
Lykke til fremover
Dagrunn og Arna, Lensvika
Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

SV: Julehilsen fra Tromsø
« Svar #1 på: 14.12. 2007 16:46 »

Hei Merete og Frøya.
Du fikk det til jo, hihihi...du må bare stikke innom når du er inni fjorden. Ja Frøya var ei meget trivelig
tispe, feminin og aktiv, slik de skal være.
Go klem fra oss på Mopsegården..
Loggført

Merete
Evenseth
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 79

Julehilsen fra Tromsø
« på: 14.12. 2007 16:33 »

Hei alle Lundehund intereserte. Jeg heter Merete Evenseth og er nybegynner med rasen. Vi fikk oss ei
nydelig snelle i sommer, som nå er 6 mnd. Moren er Lundestugus Linja, oppdretter Gro W. Viken og er
fra Sør Fron. Dette er virkelig en koselig hunderase, og har sjarmert mange her i Tromsø. Vi har også
prøvd oss på valpeutstillingen til Tromsø Hundeklubb i oktober, og det ga mersmak. veldig gøy og veldig
lærerikt. Til sommeren planlegger vi å kjøre sørover til spesial utstillingen for rasen. Dette også for å få
kontakt med lundehund eierne. Har heldigvis begynt å knytte kontakt en lundehundfolk på Storsteinnes
og i Tromsø. Ville bare med dette ønske alle ei riktig fin jul.
Hilsen Merete og Frøya
« Siste redigering: 14.12. 2007 16:35 av Linjadatter`s Frøya »

Loggført

Hilsen fra Lundelabben ved Merete Evenseth og Lundestugus Linjadatter Alfa FRØYA og Mopsegården`s Gurine
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Hamar 2007

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:35
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Hamar 2007

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

Emne: Hamar 2007 (Lest 1183 ganger)
SV: Hamar 2007

« Svar #4 på: 30.11. 2007 17:36 »

gratulerer til alle som var på Hamar og fornøyd uansett resultat!
Eva og hjemmesitterne
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Hamar 2007

« Svar #3 på: 30.11. 2007 11:25 »

Slenger meg på den gratulasjonen. Det var litt artig, for på utstillingen ble Rimfakse NV-07, Paluna's Mime
INTUCH, og så Aspheim's Foxy Lernæs NUCH da. Vi fikk tatt billeder av de tre, sammen med dommeren.
De kommer på siden her når jeg får tid til å sette meg ned. Og selvfølgelig: Takk for sist til alle som var
der, og GRATULERER med resultatene!!!!
Hilsen fra Torild og gjengen
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Hamar 2007

« Svar #2 på: 29.11. 2007 19:29 »

GRATULERER med storflotte resultater på Hamar med dine hunder, og vil samtidig også GRATULERE
eier fra nærmeste nabokommune May Elisabeth med Championatet på Aspheims Foxy Lernæs og certet
på Leinstadhågens Mille Lernæs.
Dagrunn og Arna

Loggført

Vofsi

SV: Hamar 2007
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Hamar 2007
Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #1 på: 29.11. 2007 18:17 »

Heisan.
Er bare innom for å gratulere med kjempefine resultat på Hamar.. Synd vi ikke fikk være med, men det
kommer flere år..
Kos dere med plasseringene, og så ønsker jeg dere ei fin førjulstid..
Klem fra oss nordpå..
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Hamar 2007

« på: 29.11. 2007 11:46 »

Ja så var Vinnerutstillingen på Hamar over for i år. Mye hund, mye folk, mye av det meste når det gjelder
denne form for moro.
Vi var 4 spente voksne damer fra Rogaland som entret bilen tidlig fredag morgen, og det var ikke bare
lundehunder bak i burene, selv om det absolutt var flest av dem; nemlig 8 stk! Dessuten var det 2 Affen
Pinchere og 1 Estrella. Så vi var godt lastet.
Vi hadde fått beskjed om at det var dommer-endring, det var Arne Foss som skulle dømme våre håpefulle
i år. Og så hadde vi fin møtetid; klokken 12.00. Så det var god tid til tur, dusj og frokost! Og så var tiden
der; vi var i Vikingskipet! Bur og bånd og nummerlapper og godbiter ble funnet og gjort klare, og så var
det vår tur. Jeg hadde med meg NUCH Paluna's Runa, Paluna's Karna, og en venninne's NUCH, NV-00
Rimfakse. Rimfakse var den første av "mine" som skulle inn. Han er 9 1/2 år, og stillte derfor som
veteran. Han ble tilslutt BIM, NV -07 og BIR veteran. FLOTT!
Neste av mine som skulle inn var Paluna's Karna i UK. Hun fikk CK, og ellers uplasert.
Og så var det Paluna's Runa, som nå kunne stille som champion. Hun ble sannelig BIR, med CACIB, og
NV-07. Og så ble hun nr 3 i gruppen for Norske Raser. Jeg svevde!!
Men travelt ble det også; ikke bare skulle jeg i gruppen for norske raser, men selvfølgelig i grupperingen
til gruppe 5; uplassert, veterangruppe-ringen; uplassert, og siden oppdretteren til Runa stillte i
oppdretterklassen, måtte vi inn der også. Innimellom var det fotografering og henting av sløyfer og
premier! Jeg råkoste meg, og det var godt jeg hadde bilen som holdt meg på jorden på turen hjem. Det
er like spesielt hver gang, i -05 ble Dykesten's Miklagard og Fiskebekken's Bera BIR og BIM og NV -05,
begge mine!!
Kjempekjekt.
Stor og stolt hilsen fra
Torild og gjengen
Loggført
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Diverse skryt

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:35
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Diverse skryt

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Diverse skryt (Lest 1019 ganger)

Gunn Tove

SV: Diverse skryt

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #3 på: 15.11. 2007 22:59 »

Hei Eva
Lady er en lundis vi har på prøve for omplassering. Det står ikke så veldig mye på hjemmesiden om henne
foreløpig, men blir hun overført til oss får hun garantert sine egne sider på samme måte som Vinga og
Heike :)
Mvh
Gunn Tove, Vinga og Lady (og Heike som har reist tilbake til Sundsvall)
PS. Venter fremdeles på bilder av Geira som trekkhund med lita vogn.... :)
bilder av dem med den store vogna. Håper den fungerer godt.

Forresten kjempegøy å se

Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Diverse skryt

« Svar #2 på: 15.11. 2007 21:48 »

Hei Gunn Tove
Takk for sist! Henger meg på at oppdrettersamlinga sist helg her i Trøndelag var veldig lærerik, og med
dyktige forelesere som kan lundehund :)
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Diverse skryt

Det var også lærerikt å høre Anne Indergaard,s vurderinger av den enkelte hund som var der, i forhold til
avl.
Det blir flott for NLK å videreføre dette til andre deler av landet også!
Videre så gratulerer jeg også gjerne med flotte resultater fra utstilling i Danmark og Orklahallen :)
Dagrunn og Arna, Lensvika
Loggført

Geira

SV: Diverse skryt

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #1 på: 15.11. 2007 18:48 »

Hei Gunn Tove!
Høres ut som du har opplevd litt av kvart i det siste.
GRATULERER så mye til Heike som blei BIR - kjempebra. Og rødsløyfe til Vinga er bra det og, ho har
standarden inne :)
Hørtes kjekt ut med ho Anne Indergaard som var så informativ med kvar enkelt.
Undskyld meg, men kem e Lady?( Må visst finne fram heimesida di igjen.)Har du og 3 hunder no? (eller er
det en katt kanskje?) Og mens eg er off-topic, takk for kalenderen, skal betale på gamle måten, pr post,
kalenderene kom igår.
Eva, Geira og resten :)
Loggført

Gunn Tove

Diverse skryt

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 14.11. 2007 22:51 »

Har igjen vært på utstillinger.
Den første var i Herning i Danmark.
Vinga fikk "bare" rødsløyfe", mens Heike fikk CK, CERT, CACIB og ble BIR
Hilser til Estrid og Fossi som vi møtte der nede :)
Andre (og siste utstilling for oss i år) var i Orklahallen, Orkdal
Heike fikk CK, CERT og ble BIR av de 16 hundene som møtte på utstilling. Dessverre hadde vi ikke tid til å
bli med i gruppefinalen, da vi prioriterte en meget spennende oppdrettersamling :)
Oppdrettersamlingen:
Ros til Ingvild og Karen Elise som var foredragsholdere og resten som var med å arrangere. Masse nytt og
nyttig stoff.
Morsomt at Anne Indergaard kom og hadde mønstring av hundene våre. Hun gikk igjennom alle hundene
og forklarte oss fordeler og bakdeler med våre hunder, og hva vi burde tenke på i avl.
Mvh
Gunn Tove, Vinga, Lady og Heike
Loggført
Mvh
Gunn Tove
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valpeshow NKK avd Rogaland

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:35
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: valpeshow NKK avd
Rogaland

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: valpeshow NKK avd Rogaland (Lest 1646 ganger)

Geira

SV: valpeshow NKK avd Rogaland

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #9 på: 14.11. 2007 15:35 »

Bra at du skryter av hundene dine Torild!
Må jo gratulere så mye igjen, kan jo ikkje slutte å gratulere fordi om du og hundene har vunne endel før!
Well done!
Eva
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: valpeshow NKK avd Rogaland
« Svar #8 på: 14.11. 2007 11:26 »

Hei. Ja jeg fortsetter å skryte av hundene mine, jeg!
Denne gang har vi vært på Stord, nemlig Fitjar-Stord hundeklubb, 10/11-07
BIR valp ble Trodli-skogen's Trym Runasønn. Han ble også BIG 3! (av 11 valper)
BIR voksen ble Paluna's Runa, Hun ble også BIG 3! (av 15)
Paluna's Karna Saradatter: 1 UK, 1 UKK, CK, 1BTK, CERT, 2BTK.
Det var sannelig godt jeg hadde bilen som holdt meg på jorden!
Klem fra Torild
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: valpeshow NKK avd Rogaland
« Svar #7 på: 29.10. 2007 21:58 »

Hei Eva. Følte absolutt at grensen ble tangert i går. Glemte å nevne at det var direkte show, med to
grupper, gruppe 1 og 5, og 19 raser representert i showet. Himmelen føltes ganske nær, og bilen hjalp
fint til å holde meg på jorden. Var BIS 4 to ganger med Miklagard, så dette var jo et steg oppover. det
var kjempegøy.
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valpeshow NKK avd Rogaland

Hilsen Torild
Loggført

Geira

SV: valpeshow NKK avd Rogaland

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #6 på: 29.10. 2007 11:53 »

Hei Torild!!!!
Eg venta med å gratulere til idag, såg den iforgårs, men visste jo at du skulle på an igjen igår. DETTE VAR
FANTASTISK!!!!!
Eg er spesielt imponert over BIS 3 med Runa!!!!!! The Sky is the Limit!!!! jøje meg!!!
Eva
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: valpeshow NKK avd Rogaland
« Svar #5 på: 29.10. 2007 11:46 »

Og så var det Norsk Japansk Spisshundklubb, avd Rogaland som arrangerte utstilling på søndagen, 28/10
-07
Og det blir mer selvskryt:
BIR VALP ble Trodli-skogen's Trym Runasønn, eier undertegnede og Solveig Bjørn-Nielsen
BIR ble Paluna's Runa, og hun ble også BIS 3, eier undertegnede
BIM/BIR VETERAN ble Rimfakse 91/2 år, eier Solveig Bjørn-Nielsen
Paluna's Karna Saradatter fikk HP
Paluna's Raja fikk 1AK
Paluna's Ranja fikk !AK
Klem fra Torild
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: valpeshow NKK avd Rogaland
« Svar #4 på: 27.10. 2007 19:39 »

Hei.
Ja så har vi vært på utstilling igjen! Denne gang var det Norsk Buhundklubb, avd Rogaland som
arrangerte.
Og så begynner skrytingen;
BIR VALP ble Trodli-skogen's Trym Runasønn, eier undertegnede og Solveig Bjørn-Nielsen
BIR/BIR VETERAN ble Rimfakse, 91/2 år gammel, eier Solveig Bjørn-Nielsen
BIM med CERT, og nyslått CHAMP, ble Paluna's Runa, eier undertegnede.
Det gøye med dette er at det er mor, far og sønn!! Og at det var undertegnede som handlet alle tre.
Ingen tvil: jeg er vanvittig stollt!!
Paluna's Karna Saradatter ble 2BTK med CK
Paluna's Kaja Saradatter (Vana) ble nr 2UAK med HP
Paluna's Ranja ble nr 2AK med HP
Gratulerer til de to og, og takk for en koselig dag på Nærbø.
Klem fra Torild (imorgen er det nye muligheter)
Loggført
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valpeshow NKK avd Rogaland

Torild

SV: valpeshow NKK avd Rogaland

Oppdretter
Æresmedlem

« Svar #3 på: 24.10. 2007 14:51 »

Innlegg: 210

Takk skal du ha
Åjada. Han er kjempeflink til å finne ut hvor resten av rasens folket sitter, og går dit for å fortelle om hva
han har sagt, og hvorfor!
Torild
Loggført

Geira

SV: valpeshow NKK avd Rogaland

Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #2 på: 23.10. 2007 21:52 »

Gratulerer til dere nordpå og til Torild! Stas Torild! Forbasket at eg ikkje kom meg av gårde og såg på. Har
jo ikkje valp sjøl, men er begeistra for dommeren. Flink å forklare og fortelle. Gjorde han det no og? Har
bare sett han dømme en gang. På spesialen på Sviland..
Eva
Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

SV: valpeshow NKK avd Rogaland
« Svar #1 på: 23.10. 2007 21:03 »

Gratulerer så masse fra mopse-lundegjenget nordpå.. Vi var på NKK i Tromsø i helga, og da tok Edda Av
Vinterskogen BIR, og Lundetuvans Odin Trollnype tok BIM, så vi er litt stolte vi og...Så nå har alle
lundisene kennel certet..
Lykke til videre på utstillinger, klem fra oss nordpå...

Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

valpeshow NKK avd Rogaland
« på: 23.10. 2007 13:45 »

Søndag 21/10 -07 var det valpeshow på Orre i regi NKK avd Rogaland. Undertegnede hadde meldt på sin
håpefulle Trodli-skogen's Trym Runasønn. Det var Christen Lang som var dommer, så jeg var
kjempespent!
Da det endelig ble vår tur gikk gutten inn som en hellt. Bordet var ikke helt trygt, men det var jo første
gang, og all verdens trening på bord både hjemme og andre plasser ble ikke husket. Men han ble sjekket
foran og bak med god tilbakemelding.
Resultatet ble BIR, og en 4. plassering i gruppen. Tilbakemeldingen var at han var MEGET lovende.
Noen som aner en stollt "mor" Torild?
Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: valpeshow NKK avd Rogaland
Gå til:
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Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:36
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Steinkjer-utstillinga
2007

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Steinkjer-utstillinga 2007 (Lest 839 ganger)

Gunn Tove

Steinkjer-utstillinga 2007

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 01.09. 2007 20:32 »

Og da har det vært utstilling igjen. Denne gangen på Steinkjer.
Med forbehold om feil...
Hanner:
Junior: Heike av Vinterskogen - 1kval, 1konk, ck, cert, 2bhk
Åpen: Lyrypas Buster - 1kval, 1konk, ck, 3bhk
Veteran: Asterix av Åsen - 1kval, 1konk, ck, 1bhk, bir / bir veteran
Tisper:
Junior: Leinstadhågens Mille Lærnes - 1kval, 1konk, ck, cert, 2btk
Åpen: Lyrypas Bera II - 1kval, 1konk
Champion: Urda - 1kval, 2konk, ck, 3btk
Ålvisheims Hede Skjoldmøy - 1kval, 1konk, ck, 1btk, bim
Veteran: (Ålvisheims) Beyla - 1kval, 1konk, ck, 4btk, bim veteran
Valp:
Ålvisheims Live - bir valp, big2
Grattis til alle med gode resultater.
« Siste redigering: 02.09. 2007 13:12 av Gunn Tove Ormset »
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin
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Trondheim Hundefestival 2007

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:36
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Trondheim
Hundefestival 2007

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Trondheim Hundefestival 2007 (Lest 968 ganger)

Vofsi

SV: Trondheim Hundefestival 2007

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« Svar #1 på: 27.08. 2007 20:59 »

Gratulerer med gode resultater på Trondheim Hundefestival..
Hilsen fra nord

Loggført

Gunn Tove

Trondheim Hundefestival 2007

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 26.08. 2007 20:48 »

To dagers utstilling er over og vi gratulerer:
Dag 1:
Heike av Vinterskogen med CERT
Ålvisheims Drott med BIR (og BIR Veteran)
(ingen tisper fikk CK)
Dag 2:
Svix av Vinterskogen med CERT og ny NUCH!
Ålvisheism Illuge Skald med BIR
Leinstadhågens Mille Lærnes med CERT og BIM
...og selvfølgelig andre med gode resultater :)
Mvh
Gunn Tove, Vinga, Heike og Lady
Loggført
Mvh
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Valpeshow Vestnes

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:36
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Valpeshow
Vestnes

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Valpeshow Vestnes (Lest 1132 ganger)

Siri

SV: Valpeshow Vestnes

Nybegynner
Innlegg: 15

« Svar #1 på: 03.07. 2007 09:47 »

Teela gratulerer halvsøster Mille med super plassering i valpeshowet!:)
Det er ikke hver dag en lundehund blir 2BIS!!
-Siri og Teela
Loggført
Siri og Teela

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

Valpeshow Vestnes
« på: 01.07. 2007 21:29 »

Gratulasjonene går til lovende valpetispe Leinstadhågens Mille Lernæs, med eier May Elisabeth Lernæs
Selbekk/oppdretter Rita Daverdin, som ble 2 BIS på Vestnes denne helga.
Dommere var Lena Stålhanske og Mona Selbach, og det var over 50 hunder som ble bedømt.
Hilsen fra nabobygda, Dagrunn og Frøy

Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »
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NKK Trondheim 23. juni 2007

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:36
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: NKK Trondheim 23.
juni 2007

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Emne: NKK Trondheim 23. juni 2007 (Lest 1087 ganger)
SV: NKK Trondheim 23. juni 2007
« Svar #3 på: 24.06. 2007 22:51 »

Gratulasjoner fra nord til dere som gjorde det bra på NKK i Trondheim.
Fra Beate og hundene

Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: NKK Trondheim 23. juni 2007
« Svar #2 på: 24.06. 2007 20:09 »

Flotte resultater og fine trønderhunder på NKK i trønderhovedstaden :)
Gratulerer så mye, til eiere og oppdrettere :)
Hilsen fra oss som ikke kunne stille, Dagrunn og p.t syk Frøy
Lensvika

Loggført

Siri

Nybegynner
Innlegg: 15

SV: NKK Trondheim 23. juni 2007
« Svar #1 på: 24.06. 2007 18:21 »

Gratulerer til alle som gjorde det bra i helga!
Vi synes spesiellt det var artig at Teelas mor, Isrid, fikk cert da!:)
Ble Illuge plassert i gruppefinalen?
- Siri og Teela
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NKK Trondheim 23. juni 2007
Loggført
Siri og Teela

Gunn Tove

NKK Trondheim 23. juni 2007

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 23.06. 2007 20:32 »

Kennelklubbens utstilling i Trondheim med 16 utstilte hunder:
Hanner:
Ålvisheims Illuge Skald (Ille) - Championklasse: 1KVAL, 1KONK, CK, 1BHK, CACIB, BIR - 4. beste norske
rase
Ålvisheims Drott (Mikkel) - Veteranklasse: 1KVAL, 1KONK, CK, 2BHK, BIR Veteran
Svix av Vinterskogen (Svix) - Åpen klasse: 1KVAL, 1KONK, CK, 3BHK, CERT, Res-CACIB
Heike av Vinterskogen (Heike) - Juniorklasse: 1KVAL, 1KONK, CK, 4BHK
Afe Njord Skaldsson -Juniorklasse: 1KVAL, 1KONK, CK
Ålvisheims Koll Garmssønn (Koll) - Unghundklasse: 1KVAL, 1KONK, HP
Tispe:
Lundekloens Vinga (Vinga) - Championklasse: 1KVAL, 1KONK, CK, 1BTK, CACIB, BIM
Ålvisheims Beyla (Beyla) - Veteranklasse: 1KVAL, 1KONK, CK, 2BTK, BIM Veteran
Skreppengs Pirjo Perlemor (Pirjo) - Championklasse: 1KVAL, 2KONK, CK, 3BTK, Res-CACIB
Ålvisheims Isrid Kongsmoster (Isrid) - Åpen klasse: 1KVAL, 1KONK, CK, 4BTK, CERT
Ålvisheims Hede Skjoldmøy (Hede) - Championklasse: 1KVAL, 3KONK, CK
Annet:
Urda - Avlsklasse: 1 og HP
Oppdrett: Kennel Ålvisheim - 1 og HP
Store gratulasjoner til Svix som tok sitt 2. cert og Isrid som tok sitt 1. cert!!!
Bilder fra utstillingen er lagt ut i Vinga og Heikes album:
http://www.flickr.com/photos/34974261@N00
Korrigert 25.06.2007 - flere korrigeringer følger.... :)
« Siste redigering: 25.06. 2007 12:26 av Gunn Tove Ormset »

Loggført

Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin
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Dobbelutstilling i Tromsø

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:37
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Dobbelutstilling i
Tromsø

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Dobbelutstilling i Tromsø (Lest 1014 ganger)

Gunn Tove

SV: Dobbelutstilling i Tromsø

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #2 på: 11.06. 2007 21:27 »

Grattis til dere nordpå!
Og selvfølgelig til stolt oppdretter Dagrunn :)

Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Dobbelutstilling i Tromsø
« Svar #1 på: 10.06. 2007 21:36 »

Hei til dere nord i landet
Gratulerer med flotte resultater til deg Beate, og synes du er flink som stiller med mange fine hunder,
både mops og lundiser.
Jeg vil også gratulere Ann Elin Brunes med sitt første cert og BIR på lørdag med Alva Skaldsdottir,
datter etter Ålvisheim, s Illuge Skald og vår Frøy Av Vinterskogen. Så dette ble da oppdretterskryt fra
meg da :)
Fra Dagrunn og Frøy

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=158.0[16/02/2015 22:36:05]

Dobbelutstilling i Tromsø
Loggført

Vofsi

Dobbelutstilling i Tromsø

Sr. Medlem
Innlegg: 97

« på: 10.06. 2007 20:36 »

Nå har vi nordpå vært på utstilling i Tromsø, og det gikk bra synes vi.
Bortsett fra Søndag hvor Frøya ble vettaskremt da kirkeklokkene begynte ringe. Hun ble faktisk så redd at
vi trakk henne, hun ble helt satt ut. Og vi som trodde hun var miljøtrent, joda hun er det, men i kirka har
vi ikke vært, så nå blir det kirka hver søndag med Frøya så hun takler neste utstilling på en Søndag.
Lørdag var det Tromsø hundeklubb, og Søndag var det Norsk Dalmatiner klubb avd Troms og Finnmark.
Setter opp oversikt over resultatene.
Lørdag:
Frøya-Tyrasdatter fikk 1.KVAL og CK,( ble slått av ei nydelig tispe på 15 mnd, eier er Ann Elin Brunes.)
Valp:
Edda Av Vinterskogen ble BIR
Lundetuvans Odin Trollnype ble BIM
Søndag:
Frøya-Tyrasdatter trakk vi fra konkuransen, hun var i sjokk etter kirkeklokkespill, gjett om matmor var
glad i kirka??? Og klokkespill???
Valp:
Edda Av Vinterskogen ble BIM
Lundetuvans Odin Trollnype ble BIR og BIG4
Så alt i alt er vi fornøyde, hadde ei fin helg i Tromsø. (vi stilte mops også, og der ble beste resultat BIG2)
Beate

Loggført
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Utstilling i Vänersborg, Sverige

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:37
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Utstilling i
Vänersborg, Sverige

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Emne: Utstilling i Vänersborg, Sverige (Lest 940 ganger)
SV: Utstilling i Vänersborg, Sverige
« Svar #1 på: 11.06. 2007 20:05 »

Hei, vi gratulerer med resultatene i helga, kjempebra. Vi var og på utstilling, men vi hadde det ikke varmt.
Hilsen fra oss nordpå.

Loggført

Gunn Tove

Utstilling i Vänersborg, Sverige

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 11.06. 2007 12:38 »

Heike av Vinterskogen deltok på sin andre offesielle utstilling i Sverige og ble belønnet med sitt første
CERT og BIR, 11 mnd og 2 dager gammel.
Det var ekstremt varmt, så han la seg like godt ned i skyggen av dommerbordet og måtte bæres ut av
ringen når han var ferdig :)
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin
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Utstilling i Tallinn, Estland...

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:37
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Utstilling i Tallinn,
Estland...

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: Utstilling i Tallinn, Estland... (Lest 1155 ganger)
SV: Utstilling i Tallinn, Estland...
« Svar #3 på: 06.06. 2007 11:37 »

Hei. Det må ha vært en opplevelse! En sånn reise, med en sånn gjeng damer, for ikke å snakke om
hunder. Og så så flotte resultater! Gratulerer!!!
Stor sommerhilsen fra Torild
Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

SV: Utstilling i Tallinn, Estland...
« Svar #2 på: 05.06. 2007 21:04 »

Hei dere. Grattis med kjemperesultater.
Fra oss nordpå.

Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Utstilling i Tallinn, Estland...
« Svar #1 på: 05.06. 2007 18:58 »

Flotte resultater :)
Så vi GRATULERER så mye med resultatene i Estland til to og firbeinte :)
Dagrunn og Frøy, Lensvika

Loggført
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Utstilling i Tallinn, Estland...

Gunn Tove

Utstilling i Tallinn, Estland...

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« på: 05.06. 2007 15:30 »

Jeg, Anneli (kennel Eriksro) og Niina (kennel Sippelins) + min mor og Annelis venninne Jeanette har vært
på helgetur til Tallinn.
5 damer og 14 hunder (9 til utstillingene, resten skulle leveres på veien) dro fra Åland via Åbo, Helsingfors
og til Tallinn.
Lørdag (Speciality Show group 5 & 10) - Dommer Gerda Kastl, Tyskland:
Trofast av Vinterskogen - BIR
Heike av Vinterskogen - juniorcert, BIR junior, 2BHK
Lundekloens Vinga - cert, BIM = Estisk utstillingschampion
Silversounds Ella-Cindarella - 2 BTK, BIR veteran, BIS3 veteran
Mountjoy Ultra Eriksro - 3BTK
Explorer's P-Emi (Shiba) - cert, BIR, BIG3
Zabby's Francesca (Keeshound) - juniorcert, BIR junior
Søndag (Estonian Winner 2007) Dommer - Robert Bambach, Romania:
Trofast av Vinterskogen - BIR, EST V'07
Heike av Vinterskogen - juniorcert, BIR-junior, 2BHK, EST JV'07
Aspheims Bauge - cert 3BHK
Goblins Bessy Borghild - cert, cacib, BIM, EST V'07 = Estisk + Internasjonal utstillingschampion
Mountjoy Ultra Eriksro - 2BTK, res-cacib
Lundekloens Vinga - 3BTK
Anarchor Piprane Diva - 4BTK juniorcert, BIM-junior, EST JV'07
Silversounds Ella-Cindarella - 5BTK, BIR veteran, EST VV'07
Explorer's P-Emi (Shiba) - cert, cacib, BIR, EST V'07
Zabby's Francesca (Keeshound) - juniorcert, BIR junior, EST JV'07
1 chinese crested og 1 chinese crested powder puff som ikke ble plassert totalt, men som gjorde det bra i
klassene sine (50 hunder i rasen).
Søndag hadde vi ikke tid til å være igjen til finalene.
Mvh
Gunn Tove, Vinga & Heike
« Siste redigering: 06.06. 2007 13:02 av Gunn Tove Ormset »
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin
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Odin og Edda på valpeshow

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:42
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Odin og Edda på
valpeshow

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Odin og Edda på valpeshow (Lest 1088 ganger)

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Odin og Edda på valpeshow
« Svar #3 på: 08.05. 2007 19:16 »

Huheisan!
Og når jeg først er igang i skrytehjørnet og allerede har nevnt Live + de andre flotte valpene som vi har i
Trøndelag, må nå Leinstadhågens Mille Lernæs nevnes, eier May Elisabeth Lernæs Selbekk+
oppdretter Rita Daverdin.
GRATULERER til dere også :) På valpeshow på Sunndalsøra 28.04 ble Mille BIR og BIS av valpene da :)
Så videre på Sunndalsøra 29.04 ble "vår" junior Afe Njord Skaldsson BIR og BIG 4 og fikk sitt
første CERT blant 8 voksne hunder, dvs en av Frøy og Ålvisheim,s Illuge Skald,s avkom GRATULERER til eier Mari Østgaard
Dommer var Knut Helge Pedersen, og jeg er stolt oppdretter da skjønne dokk :)
Hilsen fra Dagrunn med Frøy Av Vinterskogen (5 år)
Loggført

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Odin og Edda på valpeshow
« Svar #2 på: 08.05. 2007 18:39 »

Heisan
Som trønder og tilstede på Bratsberg v. Trondheim, vil jeg henge meg på GRATULASJONENE :)
Det var Norsk lundehundklubb avd Trøndelag som arrangerte, og det var påmeldt og dømt 90 valper av
dommerene Line Haugen og Kristin Hoff. Og så hadde vi bra vær, bare for å ha nevnt det også :)
Det var 7 flotte lundisvalper , Lundetuvans Odin Trollnype ble BIM :), og så mange som seks
rasetypiske tispevalper med flotte labber. Så dommeren hadde en luksusjobb!
Det var Ålvisheim,s Live Hedesdotter som sesongdebuterte 4,5 mnd gammel og ble BIR og
BIG 2 DØKTIG LITA VEITJ :)

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=147.0[16/02/2015 22:42:07]

Odin og Edda på valpeshow

De andre tispevalpene var:
Leinstadhågens Mille Lernæs
Leinstadhågens Ravna
Fnugg Av Vinterskogen
Raja Av Vinterskogen
Suomalainen,s Ylva
Til Beate:
Som valp kan lundisene være bestemt, og VIL de ikke gå- nei så vil de ikke! Men med trening og vett går
det bra sjø! Løkke te :)
Hilsen fra Dagrunn Mæhlen, eier av Frøy Av Vinterskogen (5 år)
Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Odin og Edda på valpeshow
« Svar #1 på: 08.05. 2007 11:27 »

Hei. Dere har god grunn til å være stolte av småttingene! gratulerer med flott resultat!!
Hilsen Torild
Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Odin og Edda på valpeshow
« på: 08.05. 2007 06:51 »

I helga stilte vi hund i Hammerfest og på Bratsberg. Jeg var nordpå, og Arve stilte med Odin sørpå.
Edda Av Vinterskogen fikk 1, 1, BIR valp, og BIG2. Noe vi er fornøyde med.
Odin ble BIM valp, så vi gjorde det supert, syntes vi..
Vi er så stolte åv småttingene våre.
Frøya- Tyrasdatter fikk 1KVAL og 1KONK, fikk henne ikke til å gå, var litt skuffet, men det ble ikke blått
iallefall, så da må man bare smile.
Beate og hundene
Loggført
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Frøya sin deby i ringen

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:43
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Frøya sin deby i
ringen

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Lillehyper
Gjest

Emne: Frøya sin deby i ringen (Lest 1293 ganger)
SV: Frøya sin deby i ringen
« Svar #5 på: 27.04. 2007 11:51 »

Gratulerer så mye med bra debut:)
Hilsen helbror Storm og Sanna

Loggført

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

SV: Frøya sin deby i ringen
« Svar #4 på: 25.04. 2007 23:18 »

Hei Elin.
Joda mulig vi kommer til Bodø i juni. Vi ses, klem fra Beate, Arve og hundene

Loggført

Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

SV: Frøya sin deby i ringen
« Svar #3 på: 25.04. 2007 20:40 »

Takk for hilsen! Vi hilser tilbake!
Det var veldig trivelig å møte dere. Kjempeflott med flere lundhunder i nord!! Vi gratulerer igjen med flott
start i ringen.
Se bilde av den fine damen her.
Hundene deres var svært vakre. Ikke minst de to som ennu er for små for ringen. For noen labber!! Har
aldri sett makan. Du beskrev det så godt da du omtalte dem som at det ser ut som de har boksehansker
på.

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=143.0[16/02/2015 22:43:24]

Frøya sin deby i ringen

For vår del som ikke er så bevandret i utstillingsverden var det overraskende med blå sløyfer mht tidligere
resultater, men sånn er det vel bare i utstillingsverden. Vi fikk iallefall sett Harstad og truffet koselige
lundehundfolk, artig!
Kanskje du/dere eller andre kommer til Bodø 16. og 17.juni? Da er det mulig å stille lundehund begge
dager. Norsk Belgisk Fårehundklubb avd. Nordland arrangerer lørdag og Salten brukshundklubb på
søndag (begge har påmeldingsfrist 16.mai). Men mange drar vel sikkert ned til Oppdal for å treffe resten
av lundehundfamilien og være med på årsmøte i klubben 16.juni?
Hilsen Elin, Magnus, Rosa (Hammerveiens Hera) & Benoni i Bodø
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Torild

SV: Frøya sin deby i ringen

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #2 på: 25.04. 2007 11:30 »

Hei, og gratulerer med flott resultat!!! Og så fikk du stor-certet på første utstilling! Kjempebra! Håper vi
snakkes i ringen en gang. Morokulien?? Lykke til videre!
Hilsen Torild og jentegjengen. (Bera, Tuna, Runa, Karna og GS Mie)
Loggført

Gunn Tove

SV: Frøya sin deby i ringen

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #1 på: 24.04. 2007 20:49 »

Heike gratulerer sin halvsøster Frøya med den flotte debuten!
Voff fra Heike
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Vofsi

Sr. Medlem
Innlegg: 97

Frøya sin deby i ringen
« på: 24.04. 2007 20:17 »

Helga 21-22 april var det NKK i Harstad, og her var Frøyas-Tyrasdatter påmeldt, hun var 9 mnd og en
dag, så hun fikk akkurat være med. Frøya tok 1 KVAL, 1 KONK, CK, CERT, BIR og 2 beste norske rase.
Dommeren sa hun skulle gjærne gitt henne CACIB, men hun kunne ikke pga reglemanget, men hun
mente at Frøya hadde en fin kariere frafor seg, og slik varmer. Hilser til de andre som stilte lundehund
der, vi ses forhåpentlig snart.
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Frøya sin deby i ringen
Loggført
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Litt skryt

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:44
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Litt skryt

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: Litt skryt (Lest 1125 ganger)
SV: Litt skryt

« Svar #1 på: 23.04. 2007 11:33 »

Hei Hege og Molly, og dere andre i familien. Er det ikke fantastisk hvor gode detektiver vi blir etter hvert?
Så flott at der fant ut av det; og at bilturene også er blitt ok! God tur videre!
Hilsen Torild
Loggført

Hege

Nybegynner
Innlegg: 7

Litt skryt

« på: 22.04. 2007 21:50 »

Lille Molly gjør store framskritt i forhold til bilkjøring! De siste dagene har hun tatt turene med stor ro, lagt
seg ned i buret og vært helt stille! Enormt forskjell fra bare noen få dager siden! Gjorde en liten "detalj"
som jeg tror gjorde stort utslag. Bakerst i bilen (vi har en Chrysler Grand Voyager) er det "vippevinduer"
som har stått litt på gløtt siden vi hentet henne. Har lukket disse vinduene og etter det har hun roet seg
ved bilkjøring. Tror kanskje det har vært en lyd pga de åpne vinduene som hun ikke har likt. Muligens har
lydene fra hjulene virket ubehagelig??? I alle fall er bilturene nå veldig mye bedre både for henne og oss!
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Litt skryt
Gå til:

=> LittLitt
om alt
annet
=>
om
alt annet
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Agility med lundehund

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:46
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Agility med
lundehund

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Emne: Agility med lundehund (Lest 1685 ganger)
SV: Agility med lundehund
« Svar #7 på: 05.03. 2007 16:27 »

Så moro at vi har den effekten på folk!
Har det ganske moro selv også, bare så det er sagt ;-)

Loggført

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

SV: Agility med lundehund
« Svar #6 på: 05.03. 2007 11:35 »

Hei Ingrid og Storm! Kjempeherlig video!! Så glad Storm ser ut!! Spesielt imponert over den "slalomen"
eller hva det kalles, hvor dere blir filmet rett forfra!!!!! Herlig!! Og så feilfritt? WOW!
Jeg fikk en herlig, glad, skjønn opplevelse ved å se dere. (igjen og igjen)
Takk, fra Torild
Loggført

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Klemmer sendes retning trøndelagen!
« Svar #5 på: 04.03. 2007 23:37 »

Takk for masse ros, dere :-)
Legger ut en video fra i dag også (den holder på å laste opp nå, og det tar tid, så jeg har ikke direkte link)
Men skal være ganske enkelt å finne på youtube.
Eventuelt kan dere gå inn på siden min www.ingerid.vze.com og trykke på "aktualiteter" eller "storms
treningsdagbok".
Link havner der så fort jeg har direkteadressen.
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Agility med lundehund

Ingerid og Storm
Loggført

Elin Strand
Oppdretter
Jr. Medlem

Innlegg: 36

SV: Agility med lundehund
« Svar #4 på: 04.03. 2007 21:53 »

Kjempeherlig video! Så flinke dere er. Genialt med akkurat den Are og Odin-sangen til, skulle nesten tro
den var laga til Storm og alle lundehunder. Har sett den om og om igjen. Deilig stemning, gir en skikkelig
god følelse. Kanskje dette kan inspirere flere til å prøve seg på agility? Får lyst å prøve selv av å se dette!
Takk for deling av deilige levende bilder med perfekt musikk! (den er også lagt ut på klubbsidene)
Hilsen Elin
Loggført
Noen av våre Lundehundbilder:
http://flickr.com/photos/lundeblogg/
Lundtolas hjemmeside:
http://lundtola.enger.priv.no/

Dagrunn
Mæhlen
Oppdretter
Sr. Medlem

Innlegg: 81

SV: Agility med lundehund
« Svar #3 på: 04.03. 2007 18:27 »

Hei Ingerid og Storm
Du verden :)
Såg videosnutten, og jeg er veldig imponert hva du har fått til med din Storm:) GRATULERER:)
Lydightet og agility! Det krever sitt av både tobeint og firbeint :)
(Vedr lydighet, så klarte vi bronsemerket på forrige hund jeg hadde, Ajax, som var japansk spisshund,
mer kan ikke jeg skryte av!)
Hilser fra Trøndelag,
Dagrunn og Frøy av Vinterskogen
Loggført

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Video

« Svar #2 på: 04.03. 2007 11:07 »

Takk! Video ligger på: www.ingerid.vze.com
Trykk på aktualiteter eller treningsdagbok, så finner dere en link ;-)
Ingerid Margrete (og Storm) som straks er på vei for å konkurrere i dag også!

Loggført

Geira

SV: Agility med lundehund
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Agility med lundehund
Æresmedlem
Innlegg: 102

« Svar #1 på: 04.03. 2007 00:36 »

Hei Ingerid!
OG Storm!
Eg synes det er så bra gjort! Eg har sjøl prøvd meg på Bronsemerket, eller appell, med Geira, og det der
med fellesdekk, det var et stort problem! Så eg kom ikkje til prøven eg, sparte meg for "bryet". Agility har
eg aldri prøvd, men det er sikkert noe for en Lundehund. Eg er uansett imponert over ka du får til med
din Storm. Du har nok teken på det der!
Skriver mer om trekking seinare, bare sånn i full fart dette.
Eva
Loggført

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Agility med lundehund
« på: 03.03. 2007 16:22 »

I dag har vi debutert, gitt.
Gikk bra, to tredjeplasser.
Har ikke helt verken rutine eller fart nok ennå, men det skal vi få til med tida!
Ingerid og Storm'ern

Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Agility med lundehund
Gå til:

=> LittLitt
om alt
annet
=>
om
alt annet
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Plasseringer!

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:46
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Plasseringer!

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Emne: Plasseringer! (Lest 970 ganger)
SV: Plasseringer!

« Svar #1 på: 04.03. 2007 11:08 »

Storms resultater ligger på hjemmesiden vår, www.ingerid.vze.com
Liste ligger på "Stormern" og i treningsdagboka finner du mer utfyllende beskrivelse og noen videoer.
Enjoy!

Loggført

Mai Brit

Nybegynner
Innlegg: 3

Plasseringer!

« på: 27.01. 2007 00:01 »

Lyst og fortelle om plasseringer hunden din har fått:) ??

Loggført
Ranja Lille SprettBallen<3

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Plasseringer!
Gå til:

=> LittLitt
om alt
annet
=>
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Nå har vi gått Lydighet!

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:47
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Nå har vi gått
Lydighet!

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av
Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Emne: Nå har vi gått Lydighet! (Lest 753 ganger)
Nå har vi gått Lydighet!
« på: 01.03. 2007 09:04 »

Gikk ikke så overvettes bra, men ble nå en solid tredjepremie ihvertfall! Veldig fornøyd, hadde ikke ventet
meg mer av debuten. Så lenge han lå på fellesdekk, hadde jeg lovet å være storfornøyd! Og det var ikke
noe problem. De andre øvelsene gikk fint, bortsett fra stå under marsj, hvor ett eller annet ble feil. Mulig
jeg ikke var tydelig nok, for det er egentlig en av de øvelsene han synes er greiest!
Nå gir vi oss med LP for denne gang, og til helgen (og helgen etter der) er det Agility for alle penga.
Gårsdagens trening gikk kjempefint, så da gjenstår det å se om treningen holder vann ;-)
Kommer tilbake med referat!
Treningsdagboken vår ligger forresten på www.ingerid.vze.com trykk på "Storms Treningsdagbok"
Ingerid og Stormer'n
Loggført

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Nå har vi gått Lydighet!
Gå til:
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Lundehunder i Hønefoss eller Kristiansand???

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:47
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Lundehunder i Hønefoss
eller Kristiansand???

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige
neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Hege

Nybegynner
Innlegg: 7

Emne: Lundehunder i Hønefoss eller Kristiansand??? (Lest 741 ganger)
Lundehunder i Hønefoss eller Kristiansand???
« på: 16.02. 2007 11:51 »

Hei alle der ute! Vi blir lundehundeiere om 5 uker og gleder oss masse!!! Bor i Hønefoss men er ofte i
Kristiansand også da vi har familie der. Lurer på om det er noen lundehundeiere i nærheten av Hønefoss
eller i Kr.sand som har lyst til å holde litt kontakt og kanskje møtes innimellom?? Det hadde vært topp!

Loggført

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Lundehunder i Hønefoss eller Kristiansand???
Gå til:

=> LittLitt
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annet
=>
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alt annet
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Kongsvinger 7-8 oktober

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:47
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Kongsvinger 7-8
oktober

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste
»

Sider: [1]
Skrevet av

Emne: Kongsvinger 7-8 oktober (Lest 1326 ganger)

Bo Johnson

SV: Kongsvinger 7-8 oktober

Nybegynner
Innlegg: 5

« Svar #2 på: 09.10. 2006 19:22 »

Hej alla som var i Kongsvinger !
Här kan ni hitta bilder från utställningen: http://web.telia.com/~u76903261/Kongsvinger.htm , inte så bra
foton kanske, men i alla fall.
Väl mött igen !
Dvalins husse Bo
Loggført

Anneli

SV: Kongsvinger 7-8 oktober

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

« Svar #1 på: 27.09. 2006 21:18 »

Allt ordnat med scannern, 24 anmälda lundehundar till Kongsvinger såg jag på nätet häromkvällen. Vi
syns där och får snakkes lite :-)

Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Anneli

Kongsvinger 7-8 oktober

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

« på: 25.09. 2006 18:57 »

Är någon på väg till Kongsvinger från Oslo trakten eller via Oslo och ev. skulle kunna ta med en scanner
till mej som finns hemma hos Sofie?
Anneli
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Kongsvinger 7-8 oktober

Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Sider: [1]
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Hyvinge 01.10.2006

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:47
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Hyvinge
01.10.2006

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

Sider: [1]
Skrevet av
Anneli

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

Emne: Hyvinge 01.10.2006 (Lest 843 ganger)
Hyvinge 01.10.2006
« på: 03.10. 2006 21:09 »

domare: Leila Kärkäs
BIR + Tasspokalen Silversound´s Ella-Cinderella
BT-2 Avoin Finelise
BT-3 Recknagel Galinakulakoova
BT-4 Silversound´s Gee-Gee
Cert Avoin Janet Joplin
BIM Lundekloens Orm Viking
BH-2 + Cert Avoin Humphrey Bogart
BH-3 Skreppengs Tommy Tigergutt
BH-4 Aspheims Bauge
R-Cert Silversound´s Napo-Leon
BIR-veteran Silversound´s Dr Outo-Lempi
Övriga resultat
Hanar:
Avoin King Kyrre VG-1
Recknagel Valeriharlaamov VG 2
Nysom Jason VG
Trofast av Vinterskogen EXC.
Tikar
Silversound´s Non-Parelli G
Aggeaxinga G
Avoin Ixia Iloinen VG 2
Mountjoy Ultra Eriksro VG
Silversound´s Hippi-Hortensia EXC.
BIM-veteran Mar-Lini Bon-Bon
Uppfödargrupper:
Kennel Avoin 2 HP
Kennel Silversound´s BIR-uppfödare BIS-4 uppfödare (domare: Elina Haapaniemi)
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« forrige neste
»

Hyvinge 01.10.2006

SSKY kårade också utställningens äldsta hund vilket blev Mar-Lini Bon-Bon, en tik som är född 05.09.1993
och verkligen "still going strong". Så många år på nacken och så fräsch.
Leila var en trevlig domare som person, mycket behaglig mot hundarna. Det vad jag uppfattade som hon
hade som linje var bett & tår. Men annars i överlag en kunnig person som kunde rasen var min
uppfattning.
« Siste redigering: 03.10. 2006 21:12 av Anneli »

Loggført

Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Sider: [1]
« forrige neste »

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Hyvinge 01.10.2006
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Lunde-samling

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:47
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Lunde-samling

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Emne: Lunde-samling (Lest 821 ganger)
Lunde-samling

« på: 21.08. 2006 11:52 »

Ja, så var den dagen over! Årets lunde-samling på Talgje! For åttende gang stillte Kristoffer sin eiendom
til rådighet! For dere som ikke er kjent i Rogaland, er Talgje en øy i Ryfylke. Vi kjører noe av veien, i
tunneller under fjorden, og siste biten foregår med ferge. 27 tobeinte med smått og stort, og 33 firbeinte,
også der med smått og stort, gjorde alle sitt til at dagen ble kjempeflott. Det gjorde heller ingenting at
været var på vår side!
Dagen startet med guidet tur langs kysten. Vi fikk blant annet se hvor tunnelen fra fastlandet ville komme
opp. Den gamle fergekaien, og andre "severdigheter". Så var det tilbake til nesten varme griller, og
medbrakt mat ble tilberedt etter alle kunstens regler.
Etter maten demonstrerte Arne "Vibro-muskulær harmoniserings-teknikk" på hunder og mennesker. De
fleste hundene ble ganske "salige" i blikket etter vært. Han demonstrerte også på meg. (han behandler
meg fast) Han "redder" min nakke og rygg, og hodepinen/migrenen er borte vekk.
Siste "post" på programmet var hundeløp. Det ble ropt og lokket, og hundene løp, både hit og dit! Det var
ikke alle som kom i mål, men alle fikk premier!!
Innimellom gikk jo praten livlig! Hundene fikk løpe og kose seg, noen inne i den inngjerdete hagen, noen
utenfor. Alle mine (og undertegnede) var gode og trøtte da de kom hjem!
Så takk til Liv Skjervik, som igjen fikk oss samlet, til Kristoffer, som tar imot oss, og til alle som møtte opp
og gjorde dagen så flott!!!!
Masse hilsen til dere alle fra
Torild, Mie, Bera, Miklagard, Tuna, Runa og Karna.
Vi gleder oss til neste år!!!
Loggført

Sider: [1]
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Oslo / Bjerke 2006

Norsk Lundehund Klubb
Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
16.02. 2015 22:48
Alltid
Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid

Søk:

 


Søk

 
Avansert søk

1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari

Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Oslo / Bjerke
2006

0 medlemmer og 1 gjest leser dette
emnet.

« forrige neste »

Sider: [1]
Skrevet av
Anneli

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

Emne: Oslo / Bjerke 2006 (Lest 822 ganger)
Oslo / Bjerke 2006
« på: 16.08. 2006 21:49 »

Stora gratulationer till Liv Skjervik för BIR + NV-06 titeln på Paluna´s Sara Heradatter, placeringen i BIGfinalen för bästa norska ras och för att inte förglömma avelsgruppens placering i stora ringen! Även
gratulationer till Roger Gibson för BIM + NV-06 titeln på Maahornets Annar och gratulationer också till
Certvinnarna Paluna´s Mime Herason och Paluna´s Runa med ägare. Även stora gratulationer vill jag
rikta till Unni och Eiliv med BIR-uppfödargruppen.
Det är alltid lika roligt att komma över och se andra lundehundar än sina egna och då kan lite jämföra
med vad man själv kanske bör sträva efter i sin egen avel. Många fina hundar deltog och det var roligt att
det var så många som 44 st anmälda.
Resan hem för oss gick bra, lite tröttsamt att köra och vi var inte framme i Stockholm förräns 01.30 på
natten med en paus i Karlstad för tankning och rastning. Ibland funderar man nog på om man är riktigt
klok som bara drar iväg på det här sättet med packning, ungar och hundar. Vi hade en riktigt trevlig resa
som vanligt och ett avbrott i vardagen.
Tack för en jättetrevlig dag, det var trevlig att träffa er allihopa igen!
Anneli & Jenny
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998
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« Svar #2 på: 25.06. 2006 22:50 »

Jag är också helt enig med tillställningen av specialen. Det enda jag kanske skulle önskat var en bättre
skyltning åtminstone till NKK-utställningen i alla fall, men det är ju inget NLK kunde rå för. GPS i all ära
men den valde inte precis den kortaste vägen :-) men fram kom vi och roligt hade vi.
Hela specialen tyckte jag var bra arrangerad, jättetrevligt att träffa er allihopa igen! Bra väder hade ni
beställt också ;-)
Även om jag hade en fruktansvärd frossa på hemvägen, jag tror det kallas för "bränd av solen" men det
har gått över nu.
Min kompis med coton de tulear tog BIM Cert o Cacib på NKK utställningen och fick därmed två nya titlar
på sin hund Norsk champion och på kommande Int. champion så visst hade vi en bra resa.
Vi kommer igen!!!!!
Anneli, Jenny & C:o
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Gunn Tove

SV: Spesial-utstillingen 2006

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 110

« Svar #1 på: 23.06. 2006 12:09 »

Hei
Enig med deg, dette var en kjempehelg! Håper vi får like fint vær neste år også.
Arti å se at så mange var engasjert og hadde meninger på årsmøtet. Utstillinga gikk over all forventning
for oss. Var dessverre dønn sliten etter utstillinga så jeg gikk glipp av festen etterpå. Må prøve å få den
med meg neste år :)
Var også kjempetrivelig å treffe kullsøstra til Vinga for første gang + masse andre trivelige folk og dyr.
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Håper det blir like godt frammøte på de påfølgende spesialutstillingene også.
Mvh
Gunn Tove og Vinga
Loggført
Mvh
Gunn Tove
Kennel Vingheia
NORD EST UCH Lundekloens Vinga
NORD UCH Eriksro Mirakel-Ladyn
INT NORD UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11 Heike av Vinterskogen
NV-11 Vingheias Saga
Vingheias Silje
Filippa's Fiona In Pursuit of Glory
NJV-11 Vingheias Villemo
Vingheias Irmelin

Torild

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

Spesial-utstillingen 2006
« på: 19.06. 2006 11:49 »

Ja så var den over; Årets spesial!
Det bør vel kanskje kalles noe annet, for hele dagen var jo satt i lundehundens og dens eiers tegn.
Etter min mening er det noe slikt vi må prøve å få til vært år!!!
Årsmøte, utstilling og medlemsfest! Det var jo så kjekt å møte så mange, også på andre måter enn rundt
utstillingsringen!!!
Og bra fram-møte var det jo og, på alle tre begivenhetene.
Absolutt noe som bør gjøres igjen.
Takk for en flott dag til dere som jobbet som helter!
Masse hilsen til alle dere som var der fra
Torild, Miklagard og Runa med fler.
Loggført
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SV: Lite skryt från Åland

« Svar #2 på: 09.06. 2006 10:57 »

Hei Anneli.
Gratulerer med resultatene! Og spesielt med Nora!!! Jeg kjenner meg igjen i den veldig spesielle
situasjonen som det er å se en hund som har vært så syk, bli så bra, og at dommerne syns det samme.
KJEMPEFLOTT!!!
LYKKE TIL VIDERE!!
_TORILDLoggført

Anneli

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

SV: Lite skryt från Åland

« Svar #1 på: 07.06. 2006 01:03 »

Vi fortsätter på ämnet ... :-)
Årets utställning i Helsingfors den s.k. Helsinki Aptus show (domare: Boo Lundström) åkte vi till och
resultatet blev följande:
Hanar
Skreppeng´s Tommy Tigergutt - Exc. BH-1 BIR Cert Cacib => Finsk Champion
Trofast av Vinterskogen - Exc. BH-2 R-Cacib
Tikar
Anja - Exc. BT-1 BIM, BIM-veteran
Silversound´s Hippi-Hortensia - Exc. BT-2 Cacib
Silversound´s Ella-Cinderella - Exc. BT-3 R-Cacib
Cliffhanger Elois of Eriksro - Exc. BT-4 Cert => Finsk Champion
Rauma dagen efter med Hanne Laine Jensen som domare:
Hanar
Trofast av Vinterskogen - Exc BH-1 BIR
Skreppeng´s Tommy Tigergutt - Exc. BH-2
Tikar
Silversound´s Ella-Cinderella - Exc. BT-1 BIM
Silversound´s Hippi-Hortensia - Exc. BT-2
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Cliffhanger Elois of Eriksro - Exc. BT-3
Deltog med uppfödargrupp för kennel SILVERSOUND´s => BIR uppfödare
********************************************************************************
Österbybruk 3.6 domare: Harry Tast
Hanar
Skreppeng´s Tommy Tigergutt - CK BH-1 BIR Cert => Svensk Champion
Eriksro Luriga Ludwig - CK BH-2
Tikar
Mountjoy Ultra Eriksro - CK BT-1 Cert BIM => Svensk & Finsk Champion
Silversound´s Ella-Cinderella - CK BT-2 BIR-veteran
Huldra av Vinterskogen - CK BT-3
mvh
Anneli
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Anneli

Lite skryt från Åland

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

« på: 18.05. 2006 00:24 »

hej
Vill ju bara meddela att vi var till Västerås i April och där fick FIN CH. Tja-Tir´s Viljar sitt Cert och blev
Svensk Champion, Bäst I Rasen men också BIG-reserv, det var helt enkelt en härlig känsla att få stanna
kvar och bli placerad, annars har man varit in i stora ringen och visat upp sej att rasen finns och fått gå
ut lika fort igen.
Tiken Huldra av Vinterskogen blev samtidigt BIM och fick sitt första Cert.
Dagen efter var det SSUK utställning i Köping. Tja-Tir´s Viljar blev BIR där också och INT FIN S N CH.
Silversound´s Ella-Cinderella BIM samt BIR-veteran och BIS-3 veteran och det här känns ju som en
Lottovinst eftersom denna hund är Nora som var så ohyggligt sjuk och nu bara strålar, hon kunde
visserligen ha bättre ryggmuskler men det tar tid att bygga upp så vi tar det i sakta mak.
Anneli
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998
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spesialutstillingen i Drammen i juni
« på: 28.04. 2006 13:37 »

Hei.
Er det noen som reiser fra trøndelag eller nordover som er interessert i å samkjøre?
Jeg bor ved Namsos og har lyst til å dra, men det blir dyrt å kjøre så langt når man bare er en...
Ta evt kontakt på e-mail: ingenting@hotmail.com eller telefon: 95 40 36 69
Ingerid M Aglen

Loggført
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SV: Heia Eva.

« Svar #3 på: 26.04. 2006 10:16 »

Godagen igjen.
Jeg er nok enig i at det er kjekkere på fellesturer, eller for den saks skyld, turer i det hele tatt. Men så er
det alle de andre opplevelsene en får ved å reise litt rundt. Jeg hadde nok ikke kommet meg rundt i
landet uten utstillingene. Og tenk å treffe så mange kjekke folk! Både de som har lundis, og alle de
andre. Og alt det fine jeg får sett, både langs veien, og på utstillingene. Og alle de fristelsene en må lære
å snu ryggen til! Så mange fine ting og hunder en absolutt skulle ha hatt!!! Og så det å reise flere
sammen; kjempekjekt!!!Åjasann. Det er mye som følger med.
Jeg må tilstå at sommerfuglene i magen foran hver utstiiling er mange, og kjempedigre!!! Og etterpå er
jeg helt skjelven! Men det er litt godt det og! Og jeg mener at DET er en stor del av det som er så kjekt
ved dette. Spenningen...........
Jeg fordrar ikke "berg og dalbane", får nok spenning på utstillinger!
Kom igjen alle dere som ikke har prøvd: Det er veldigt kjekt.
Masse hilsener fra Torild med fler.
Loggført

Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

SV: Heia Torild!

« Svar #2 på: 25.04. 2006 17:43 »

Velbekommen! :)
Ja, eg ska til Oltedal. Kanskje får eg Marte, 13 år, til å gå for meg. Egentlig liker eg meg bedre på
fellesturene våre enn på utstilling. Du vet å sitte inni hytta (til Kari og Olav) etter tur.
Men, det e jo litt kjekt på utstilling når Geira gjør det bra då :) -heheh.
Og det er jo bra å vise fram rasen. Og det synes eg fremdeles du e god på. Du har en positiv og glad
innstilling. Veldig bra! Bra reklame for Lundehundene.
Hilsen fra Eva og den lille :)
Loggført

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=84.0[16/02/2015 22:48:06]

Heia Torild!

Torild

Heia Eva og Geira.

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 210

« Svar #1 på: 25.04. 2006 11:32 »

Ja nå ble jeg overrasket gitt!! Takk skal du ha!! Jeg har vært veldig heldig!!
Videre gikk vi inn i ringen og viste oss fram, og ut igjen. Ingen plassering. Men pytt sann, Mikkel er "best"
allikevel! For meg !!!! Sammen med de andre av mine søte små.
Jeg, og de hundene jeg viser, trives i ringen. Men mest trives jeg utenfor. Jeg synes vi har et flott miljø,
snakker og tøyser og koser oss. Ikke minst er det ett fantastisk samhold. Me har det gildt!!!
Så kom igjen og bli med neste gang også. Snakkes vi for eksempel i Oltedal???
Hilsen fra Torild og de "små"!
Loggført

Geira

Heia Torild!

Æresmedlem
Innlegg: 102

« på: 09.04. 2006 13:30 »

Ja, nå ble du paff nå!! :)
Har vært på utstilling idag. Det er min Geira's 7.utstilling. Eg driver og sier at eg ikkje liker å gå i ringen.
Men, det er jo kjekt når det går godt då. Og min Geira har jevnt over fått god bedømming på sine
utstillinger. Idag var vi 2. beste tispe.Og det er kjempebra. Nå er det det at det meste av utstillingsstyret
går litt i "badl" for meg, og er nok til dels forvirra. Og det med standard og slikt er eg ikkje så veldig godt
inni, akkurat. Eg vet bare at eg har en fin hund med godt gemytt, for det sier dommerne!
Tror doke at eg skraut fælt no? No begynner skrytet! Idag skal eg skryte av Torild. Så får duTorild
værsågod fylle ut med litt utfyllende informasjon fra utstillingen idag.
Kvar gang når eg har vært på utstilling og Torild har vært der, så ser eg at det går veldig bra for Torild og
hennes hunder. Idag gjorde hun repitisjon av det eg har sett før, BIM og BIR gikk til hennes hunder! Hun
har nok god kvalitet på hundene sine. Det tror eg ikkje det kan være tvil om. Og i tillegg er hun flink å
vise de fram!
Ja, eg vet at det er mange som gjør det bra, til forskjellige tider. Men, idag var det Torild's tur igjen. Så
det er det eg vil si: det lønner seg å være flink og positiv med hunder som er fine.
Gratulerer!
(og kordan det gikk videre det vet eg ikkje?)
God påske!
Eva
Loggført
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vi får se...

« Svar #2 på: 08.02. 2006 14:15 »

Det er jo lov å håpe, ihvertfall. Utrolig mange som synes han er søt, som du sier, så det kan bli spennende
å se hvor lenge det holder seg. Nå har vi lært å stå pent på kommando og gå litt bedre ved siden av
meg, så vi får se om to uker i letohallen hvordan det går. Da blir det såvidt jeg skjønte flere valper å
sammenligne med, så da får jeg nok en renere bilde av om han faktisk er bra å stille ut eller ikke... Får
prøve å holde ham søt hele livet, så kanskje vi greier å lure noen dommere til å smelte for ham ;-)
Ingerid

Loggført

Gerd Haugen

SV: Må skryte litt av lille Stormen!

Oppdretter
Æresmedlem
Innlegg: 131

« Svar #1 på: 06.02. 2006 15:53 »

Hei!
Gratulerer med debuten, det var tydeligvis en vellykket dag. Lundehundvalper er skjønne, de får ofte
gruppeplassering i motsetning til sine voksne slektninger, som lett faller igjennom i sammenlikning med
andre raser. Men klarer du å holde Storm motivert for utstilling også når han blir voksen, kan du trolig
glede deg til en framgangsrik utstillingskarriere. Lykke til framover. Vennlig hilsen Gerd

Loggført

Ingerid
Margrete
Klaveness
Jr. Medlem

Innlegg: 38

Må skryte litt av lille Stormen!
« på: 06.02. 2006 14:12 »

Lørdag 4. februar var vi på vår første utstilling (valpeshow) på Exporama, hellerudsletta.
både jeg og valpen, Maahornets Storm, syntes dette var nytt og spennende, og kritikken vi fikk, med BIR
valp, var meget bra. Bare skryt og gode ord. Ved gruppeuttaket derimot var min lille tass så trøtt og
sliten tross flere timers søvn i buret at han nesten måtte slepes rundt ringen. Til tross for dette fikk vi
BIG2! Dommeren var tydeligvis sjarmert over mitt lille gull,s om viser enorm glede over å få hilse på folk,
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så han satte seg noed og koste og klødde ham under premieutdelingen. Hyggelig at flere enn vi som har
lundehund synes de er skjønne :)
Neste omgang er Letohallen om to uker, håper å se flere lundehunder der!
Et lite smil fra Ingerid Margrete Aglen
Loggført
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Finsk lundehundspecial i Hyvinge 23.10.2005
« på: 25.10. 2005 19:17 »

Resultat från Hyvinge i Finland
Domare Maija Mäkinen, en mycket trevlig domare som tog god tid på sej och var noggrann.
ERI = UTM (CK)
EH = MG (1:a)
H = G (2:a)
SERT = CERT
VARA-SERT = Reserv-Cert
ROP = BIR
VSP = BIM
PU = BHKL+placering
PN = BTKL+placering
KP = HP
HANAR
Juniorklass
Aspheims Bauge ERI/1 PU4 SERT
Recknagel Valeriharlaamov EH/2
öppen klass
Avoin Humphrey Bogart ERI/1 VARA-SERT
Suomalainen´s Ty EH/2
Championklass
Alvisheim´s Hjalte ERI/1 PU2
Lundekloens Orm Viking ERI/2 PU3
Veteranklass
Bernoban Lyckoblad ERI/1 PU1 ROP-VET VSP
Silversound´s Dr Outo-Lempi ERI/2
TIKAR
Juniorklass
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Avoin Klea Luna EH/2
Goblin Doris Day EH/3
Recknagel Vitapavlis ERI/1 PN3 VARA-SERT
unghundsklass
Avoin Idun ihana EH/3
Avoin Ixia Iloinen EH/2
Silversound´s Kissan-Kello ERI/1
öppenklass
Avoin Heili Haltia H
Mountjoy Ultra Erksro ERI/1 PN1 SERT ROP
Silversound´s Jalo-Kivi EH/2
Championklass
Goblin Bessy Borghild ERI/3 => BÄSTA TASSAR!!!
Goblin Betsy Brunhild ERI/1 PN4
Recknagel Galinakulakoova ERI/2
Recknagel Larissalasutina ERI/4
Veteranklass
Mar-Lini Bon-Bon ERI/1 PN2 VSP-VET
Uppfödarklass
Kennel Avoin KP ROP-kasvattaja (BIR-uppfödare)
Denna domare kan varmt rekommenderas ty hon var väldigt noggrann! Det var här första gången hon
dömde lundehund och hon tog tid på sig och verkligen visade intresse för rasen.
Anneli
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998

Sider: [1]
Norsk Lundehund Klubb | Utstilling | Litt om alt annet | Emne: Finsk lundehundspecial i Hyvinge 23.10.2005
Gå til:

=> LittLitt
om alt
annet
=>
om
alt annet

Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

http://www.lundehund.no/forum/index.php?topic=65.0[16/02/2015 22:48:40]

« forrige neste »

 


OK

Lundehund i tidningen Arbetarbladet !
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Alltid

Er du oppdretter med registrert konto i Lundeforum?
Send e-post til lundeforum@lundehund.no for å få
tilgang til lukket diskusjonsforum for oppdrettere.
Logg inn

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
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1751 innlegg i 373 emner av 1133 medlemmer
Nyeste medlem: Kari
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Sider: [1]
Skrevet av
Geira

Æresmedlem
Innlegg: 102

Emne: Lundehund i tidningen Arbetarbladet ! (Lest 1093 ganger)
SV: Lundehund i tidningen Arbetarbladet !
« Svar #1 på: 01.09. 2005 14:33 »

Tusen takk for linkene! Det var koselig og morsomt! Takk igjen!
Hilsen Eva (og Geira)
Loggført

Anneli

Oppdretter
Fullt medlem
Innlegg: 72

Lundehund i tidningen Arbetarbladet !
« på: 29.08. 2005 21:14 »

Annika Ågren har skrivit om lundehund en liten följetong som är lite rolig att läsa.
Här är följande länkar till dem:
Artikel 1:
http://www.arbetarbladet.se/local_article.php?id=325556&avdelning_2=101
Artikel 2:
http://www.arbetarbladet.se/local_article.php?id=325555&avdelning_2=101
Artikel 3:
http://www.arbetarbladet.se/local_article.php?id=326616&avdelning_2=101
Artikel 4:
http://www.arbetarbladet.se/local_article.php?id=328297&avdelning_2=101
Loggført
Anneli Rosenberg
Kennel Eriksro
Lundehund sedan 1998
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Eriksro

Utställning i Väröy 2005

Oppdretter
Nybegynner
Innlegg: 6

« på: 16.07. 2005 18:25 »

Först och främst vill jag gratulera till alla som visade framtassarna i Väröy! Det var roligt att se så många
lunehundar på en och samma gång och så himla fina också. Över 100 anmälda var det någon som sa.
Jag måste ju bara berätta hur glad jag är att tiken Eriksro Magiska Moxy blev BIR-valp i Väröy. Stolta
ägare är Iren & Unni Storli och jag önskar dem all lycka i fortsättningen med henne.
Samtidigt måste jag också berätta att Eriksro Lunde-Fenris blev BIM-valp på samma utställning. Stolt
ägare till honom är Ingvild Espelien och också henne önskar jag all lycka i fortsättningen med honom.
Men även för resultatet med Eriksro Digre Stebbi är jag himla nöjd med. Han blev etta i sin klass på
Väröy, 5:a i segrarklassen med CK så det är inte helt fel för en unghund. Den gossen är bara utställd 1
gång tidigare och jag hoppas och tror att de kommer att ställa ut honom igen när de kommer hem till
Holland tillbaka.
Bland alla hanar på Väröy blev Trofast av Vinterskogen 4:e bästa hane och med tanke på alla fina tjusiga
lundehundar är jag mer än glad över det.
Även samma dag - lördag i Alfta blev Eriksro Mirakel-Ladyn BIR med Cert nr. 2. Det var hennes andra
utställning i Sverige sen hon flyttade dit.
Anneli
Loggført
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Emne: Verdensudstillingen i 2010 bliver i Danmark (Lest 1107 ganger)
Verdensudstillingen i 2010 bliver i Danmark
« på: 11.07. 2005 22:20 »

Jeg har lige set på DKK's side at Danmark skal være vært i 2010
http://www.dansk-kennel-klub.dk/337/1/1/1319
mvh Estrid

Loggført
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N UCH Linesvikens Gaute-Gauteson!
« på: 21.06. 2005 21:59 »

Gratulerer til Linesvikens Gaute-Gauteson (og Maria!) som fikk sitt tredje CERT og ble champion på
utstillingen i regi av Salten brukshundklubb i Bodø på søndag!
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Hjemmeside - Bilder
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