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Lundehund Klubb

Fra 
klubbens
styre

www.lundehund.no

Da var det min tur til å skrive ”Nytt fra 
styret”  i Lundehund-nytt.

Jeg har nå vært styremedlem/ sekretær 
i NLK i nesten to år, og det har vært en 
svært lærerik periode med spennende 
oppgaver.

Vi har hatt mye å jobbe med hele 
tiden, og styret har tatt sakene på stort 
alvor og har ønsket å komme fram til 
best mulig løsninger. 

Ikke alle har vært enige i våre valg, 
og noen ganger har vi tatt oss en ekstra 
runde for å finne ut mer om sakene for 
å få de ytterlig belyst. Det er en ekstra 
trygghet å ha et styre som tar ansvar 
også for de vanskelige sakene. 

Det ikke å stikke under en stol at 
det i perioder har vært tunge stunder, 
men vi har prøvd å gjøre vårt beste. 

Kalenderen sier at vi nærmer oss mai 
med vår og sommer som ligger ubrukt 
og venter på oss. 

Lundehundfolket er ofte på farten 
til ulike aktiviteter rundt omkring.  
Tenk at lundehunden passer til alle!

 Noen vil dra på utstilling, andre 
på agility, sporsøk osv. mens andre vil 
ha de med som turvenn på korte og 
lange turer i vårt vakre land og for noen 
er det aller viktigste å ha en god venn 
som alltid stiller opp.  

Så er det mange som har 
spennende ventetid med å se om det 
blir valper etter parring. Det fins jo ikke 
noe bedre enn det, og rundt om i landet 
sitter det noen og venter på at en liten 
valp skal berike familien. 

Her i Nordland og Vefsn er vi 
selvfølgelig ekstra opptatt av hvor mange 
som kommer til Lundehunddagene 
i juli. Nå er vi så heldige at det blir 
Lundehunddager to år på rad i 
lundehundens hjemfylke. Vi håper 

derfor at mange både fra nord og sør tar 
turen i år for først å møtes på midten. 

Det knyttes alltid stor spenning til et 
slikt arrangement og vi håper at alle vil 
trives og finne aktiviteter som treffer 
blink. Det er jo alltid artig å treffe gamle 
kjenninger og å stifte nye bekjentskap 
med felles interesse. 

Det har vært en spennende 
tid med planlegging over et år med 
mange gode samarbeidspartnere. De 
som vi har spurt stiller opp om de har 
anledning og i tillegg er det mange som 
tilbyr hjelp der det trengs. Det er et av 
kjennetegnene til lundehundfamilien at 
det blir dratt lass i lag. 

Vi har som et mål å kunne vise 
fram hundene også til lokalbefolkningen 
og turistene som er i Mosjøen denne 
perioden. Da må det jo være lett å bli 
smeltet når det kommer lundehund 
på lundehund marsjerende! Kanskje 
kan det rekrutteres noen nye 
lundehundentusiaster. 

Vi håper at Lundehunddagene kan 
tilby et variert program med faste poster 
og med god tid til sosialt samvær, turer 
med hundene og de høydepunktene som 
hver enkelt ser mest fram til. 

Dette nummer av Lundehundnytt er 
spekket av informasjon om hva som 
har skjedd i løpet av det siste året og 
årsmøtepapirene. Les og kos dere med 
årsmeldingen. 

Vi ønsker alle vel møtt til Lundehund-
dagene i Mosjøen, byen midt i Norge!

Hilsen Karen Elise 
Sekretær i styret

Snart tid for 

Lundehundkalenderen 2020

Rettelse
I forbindelse med offentliggjøring av resultater for årets 
utstillingshund 2018 i Lundehundnytt nr. 1:2019, har det 
oppstått en feil. I listen over resultater er det oppgitt at  
Moonheim Kalles Fanni (eier Liv Skjervik) fikk 53 poeng 
på 5 tellende utstillinger. Det riktige skal være 2 tellende 

utstillinger, Moonheim Kalles Fanni fikk med andre 
ord nok poeng til å komme på listen for offentliggjøring 
gjennom bare to utstillinger. Komiteen for Årets 
utstillingshund beklager feilen.

Kalenderen er blitt veldig populær, og vi ønsker nye 
bilder til neste års kalender. 

Vi får inn veldig mange fantastiske sommerbilder, og 
vi ønsker også bilder fra andre årstider. 

Bilder av hunder i aktivitet, hunder på tur, hunder i 
lek, alene eller flere sammen. Bilder fra høytider og 
festdager med lundehunder er interessant. 

Har du et fint bilde, eller tar et nytt bilde før 1. 
oktober, send det til Lundehundkalenderen.

Vi trenger 13 bilder til kalenderen, så konkurransen 
for å komme med er hard, men vi vil også gjerne 
bruke noen av bildene i Lundehund-nytt og klubbens 
publikasjoner.

BILDENE:
• Må ha høy oppløsning (være stort) 

• Må være originalbilde (ikke behandlet)

• Liggende bilder 

• Hunden(e)s navn, eier og fotograf må ligge ved 
bildet

FRIST for innsending: 1. oktober

Bildene sendes til: kalender@lundehund.no

Ragna, Trine og Berit 

Muligheter for rubrikkannonser i Lundehund-nytt
Fra Lundehund-nytt nr. 3-2019 tilbyr vi rubrikkannonser i bladet. 
En rubrikkannonse favner 1-5 linjer med tekst, og er uten bilde. 

Prisen vil være kr. 200,- for å annonsere over 4 nummer, og kr. 
100,- for å annonsere over 2 nummer. Minste annonsetid er to 
nummer.

Det vil være begrenset plass i bladet til rubrikkannonse, samtidig 
må vi ha et visst antall annonser for at dette skal fortsette å være 
et tilbud. 

Send bestilling av rubrikkannonse til redaksjon@lundehund.no

At abores magnihic te simo exceatu 
natin nuscitibusa volore, simporae nusam, 

incidel essitas simoditi ut volor 
sedis dolupta tusapiet as 

kari.normann@norsksted.no 

At abores magnihic te simo exceatu 
natin nuscitibusa volore, simporae nusam, 

incidel essitas simoditi ut volor 
sedis dolupta tusapiet as 

kari.normann@norsksted.no 

At abores magnihic te simo exceatu 
natin nuscitibusa volore, simporae nusam, 

incidel essitas simoditi ut volor 
sedis dolupta tusapiet as 

kari.normann@norsksted.no 

At abores magnihic te simo exceatu 
natin nuscitibusa volore, simporae nusam, 

incidel essitas simoditi ut volor 
sedis dolupta tusapiet as 

kari.normann@norsksted.no 

At abores magnihic te simo exceatu 
natin nuscitibusa volore, simporae nusam, 

incidel essitas simoditi ut volor 
sedis dolupta tusapiet as 

kari.normann@norsksted.no 

At abores magnihic te simo exceatu 
natin nuscitibusa volore, simporae nusam, 

incidel essitas simoditi ut volor 
sedis dolupta tusapiet as 

kari.normann@norsksted.no 

At abores magnihic te simo exceatu 
natin nuscitibusa volore, simporae nusam, 

incidel essitas simoditi ut volor 
sedis dolupta tusapiet as 

kari.normann@norsksted.no 

At abores magnihic te simo exceatu 
natin nuscitibusa volore, simporae nusam, 

incidel essitas simoditi ut volor 
sedis dolupta tusapiet as 

kari.normann@norsksted.no 

At abores magnihic te simo exceatu 
natin nuscitibusa volore, simporae nusam, 

incidel essitas simoditi ut volor 
sedis dolupta tusapiet as 

kari.normann@norsksted.no 

At abores magnihic te simo exceatu 
natin nuscitibusa volore, simporae nusam, 

incidel essitas simoditi ut volor 
sedis dolupta tusapiet as 

kari.normann@norsksted.no 

Rubrikkannonser
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Lundehunder født, og hvor de dro
Fra Avl- og sunnhetsutvalget v/Torbjørg Lille Wagtskjold

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

Lundehund-nytt 40 år:

Av Elin Mariboe, bilder av bladene fra 1989 av Unni Hofstad

Blad nr. 1 dette året inneholder en lang liste over 
alle årets utstillinger åpne for lundehund, samt 
årsmøtepapirene. Deler av bladet er håndskrevet, 
og bilder er limt inn. Samarbeidet med svenskene 
om grensetreff er nå i gang. Hvert annet år 
skal svenske og norske lundehundfolk møtes 
ikke langt fra grensen. Det opplyses om at i 
1990 skal de til Kristinehamn. Det blir minnet 
om medlemskontingenten, og fødte valper er 
selvfølgelig med. En artikkel heter Nytt fra 
utlandet, og var denne gangen fra USA. 
En interessant ting dukker opp her – NLK hadde 
på den tiden en valpekasse til å sende hund på fly 
til utlån for medlemmene. Dette kostet kr. 50,- og 
porto for å sende kassen tom tilbake var 22,- kr. 
for hele Norge. 
 
Blad nr. 2 1989 er en fyldig utgave med resultatene 
fra NLKs utstilling dette året skrevet på for hånd. 

Utstillingen var den gang på høsten. I dette bladet 
etterlyses det noen som kan føle seg kallet til å 
gjøre Lundehund-nytt mer fargerikt og bringe 
nyheter og tanker fra andre stedet i landet enn 
Oslogryta og utlandet. Og det reklameres for 
NKKs videokassett med presentasjon av norsk 
lundehund. Her finner vi også en side med hilsen 
fra NLKs utstillingsleder der vedkommende 
drodler rundt dette å arrangere en utstilling. 

Bladene bærer preg av få underskrifter, så en vet 
ikke hvem som skriver hvilken artikkel, men hele 
styret undertegner til slutt i bladet. På denne tiden 
var alle som satt i styret fra Oslo og Bærum. 

Vi ser av dette tilbakeblikket at utstillingen vår 
slik vi kjenner den i dag har en lang tradisjon, og 
at mye av det faste stoffet i dagens Lundehund-
nytt har vært fast stoff lenge. 

I 1989 var Lundehund-nytt 30 år.  Dette året kom det ut to blader. 
De var fortsatt i svart hvit stensil, men mer innholdsrike enn for 40 
år siden. 

Lundehund-nytt for 30 år siden

Utdrag fra Lundehundnytt nr 2-1989Utdrag fra Lundehundnytt nr 1-1989

10.12.2018  ble det født 1 valp hos  Gunn Tove Ormset, Fannrem
Kullnr. 190012
Far Karo - NO41741/15 Han er far til 1 valp
Mor Nova Saga av Northern Bones - NO56274/16 Hun er mor til 1 valp
Qaisa av Northern Bones - NO30062/19 T 7320 Fannrem

04.01.2019  ble det født 1 valp hos  Hanne Brynhildsvold, Kongsberg
Kullnr. 190306
Far Lyrypa's Ælsklingen Birk - NO33797/17 Han er far til 1 valp
Mor Lundeheim's Edda Åsnedotter - NO41577/17 Hun er mor til 1 valp
Staffville's Amandus - NO31117/19 H 4317 Sandnes

13.01.2019 ble det født 2 valper hos Nina Schneider, Kvaløya
Kullnr. 190585
Far Mio - NO35093/15 Han er far til 2 valper
Mor SnøfridSagadottir - NO30672/17 Hun er mor til 2 valper
Havlandets Førstereis Toline - NO32098/19 9016 Tromsø
Havlandets Førstereis Tinus - NO32099/19 7045 Trondheim

03.02.12019 ble det født 4 valper hos Gerd og Joakim Langenes, Søgne
Kullnr. 191957
Far Moonheim Abbes Kaiser - FI16364/17 Han er far til 9 valper
Mor Alfa - NO43515/15 Hun er mor til 6 valper
Langenesjenta's Ella Piadatter - NO36198/19 4640 Søgne
Langenesjenta's Eik Finnesønn - NO36199/19 6260 Skodje
Langenesjenta's Elli Piadatter - NO36200/19 4440 Tonstad
Langenesjenta's Eisa Piadatter - NO36201/19 4330 Ålgård

18.02.2019 ble det født 4 valper hos Aud Sommer, Elverum
Kullnr. 191869
Far Mjøskastellets Bo - NO51598/15 Han er far til 6 valper
Mor Lundesommer Fryd - NO45519/16 Hun er mor til 4 valper
Lundesommer Frigg - NO35850/19 83141 Østersund, Sverige
Lundesommer Snefryd - NO35851/19 8250 Rognan
Lundesommer Lagertha - NO35852/19 31195 Falkenberg, Sverige
Lundesommer Hjertrud - NO35853/19 4619 Mosby

21.02.2019 ble det født 4 valper hos Inger Marie Storli, Steinkjær
Kullnr. 191879
Far Jølle Buster - NO41743/15 Han er far til 18 valper
Mor Linesviken's Trymi Io-Freyjadotter - NO32891/16 Hun er mor til 7 valper
Lyrypa's Yngve - NO35877/19 7036 Trondheim
Lyrypa's Ylva - NO35878/19 7654 Verdal
Lyrypa's Ysabella - NO35879/19 4440 Tonstad
Lyrypa's Yma - NO35880/19 7732 Steinkjer

03.03.2019 ble det født 3 valper hos Lene Birgit Berg, Kapp
Kullnr. 192578
Far Godhunden Banto Herman - NO39658/16 Han er far til 7 valper
Mor Lundesommer Alma - NO54512/16 Hun er mor til 3 valper
Lillitas Alf - NO38034/19 10319 Tallin, Estland
Lillitas Alfred - NO38035/19 4041 Hafrsfjord
Lillitas Andris - NO38036/19 1365 Blommenholm

18.03.2019 ble det født 3 valper hos Kari Margrethe Haugland, Ålgård
Kullnr. 192437
Far Lundesommer Ægir - NO44339/15 Han er far til 8 valper
Mor Lundeheim's Embla Åsnedotter - NO41574/17 Hun er mor til 3 valper
Lundeheim's Finn Emblason - NO37610/19 4440 Tonstad
Lundeheim's Frøya Embladotter - NO37611/19 5561 Bokn
Lundeheim's Freke Emblason - NO37612/19 4050 Sola
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Program for helgen

• Påmelding til utstillinga skjer elektronisk via NKK (nkk.no). Påmeldingsfrist 17.06.2019. Spørsmål 
kan sendes til spesial@lundehund.no. og merkes "Elin, utstilling".

• Påmelding til «Barn og Hund» skjer i sekretariatet på utstillingsdagen.
• Påmelding til festmiddag sendes til spesial@lundehund.no og merkes "festmiddag". Frist med 

 bindende på melding til  festmiddag er senest 16.06.2019, oppgi alder på evt barn som følger med. 

HUSK: ALLE MÅ VISE GYLDIG VAKSINASJONSKORT FØR DE SLIPPER INN PÅ UTSTILLINGS-
PLASSEN.  DE SOM HAR MED SEG HUND SOM IKKE SKAL STILLE I KONKURRANSEN MÅ 
OGSÅ VISE GYLDIG VAKSINASJONS KORT. ALLE HUNDENE SKAL VÆRE VAKSINERT I 
HENHOLD TIL NKKs REGLER. VALPER UNDER 4 MÅNDERS ALDER HAR IKKE ADGANG TIL 
UTSTILLINGSPLASSEN.

Påmelding

Felles epost adresse for Lundehunddagene 2019 
er spesial@lundehund.no. Arrangementet 
sam ordnes av klubbens leder sammen med 
Dogwebarra ansvarlig, Lundehund-nytt 
kontakten og lokal arrangementskomité.  

Område  er reservert på Mosjøen Camping. 
Deltakerne på Lundehunddagene tar selv kontakt 
med Mosjøen Camping for bestilling av hytte 
og plass til bobil og campingvogn. Benytt e-post 
post@mosjoencamping.no eller tel. 751 77 900 
for bestilling.   Merk e-posten med at bestillingen 
gjelder Norsk  Lundehund Klubb sitt treff. Du 
finner mer infomasjon om  Mosjøen camping på 
 www. mosjoencamping.no.

I Mosjøen finnes mange muligheter for 
overnatting dersom du ikke bor på campingen. 

Se gjerne internett for hoteller og andre 
overnattingsmuligheter i byen og området.

Ved ankomst 11. og 12. juli vil en mottakskomité 
være til stede på Mosjøen Camping for å ta imot 
deltakerne. 

Under Lundehunddagene har vi lyn-lotto til 
inntekt for klubben. Vi blir selvfølgelig veldig 
glade dersom du tar med en gevinst eller to.

Utstillingsområdet ligger ca 500 meter fra 
Mosjøen Camping på Kippermoen Idrettsanlegg. 
Gode parkeringsmuligheter. Her vil det også 
være en enkel kafé.

Et slikt arrangement er avhengig av at flere 
hjelper til.  Vi har mange oppgaver som må løses. 
Hvis du kan bidra så sende epost til   spesial@
lundehund.no og merk  eposten med "Dugnad”.

Norsk Lundehund Klubb
inviterer til Lundehunddagene 2019

Mosjøen, Nordland 
12. - 14. juli 2019

Fredag 12. juli kl. 17:00 Orientering fra Giardiagruppen, Vefsn Frivillighetssentral
kl 18:00 Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb, Vefsn Frivillighetssentral
kl 20:30 Sosialt samvær

Lørdag 13. juli kl 09:00 Spesialutstilling m/stort cert.,  dommer er Kari Granaas Hansen,
Utstillingsbane på Kippermoen Idrettsanlegg
Beskrivelse av prosjekthundene etter utstillingen

kl 20:00 Festmiddag på Frøken Skjolds hotell, Lyngengården. Fiske-/ og 
kjøttrett  med dessert og kaffe. Pris ca kr 300. Barn under 12 år 
halv pris. Gi  beskjed dersom du har særlige matbehov.

Søndag 14. juli kl 10:00 Medlemsmøte, med informasjoner og spørsmål til styret 
og andre komitéer og utvalg i klubben, Vefsn Frivillighetssentral

kl 12:00 Mønstring av prosjekthundene, utstillingsbanen

Praktisk informasjon

Rundt Lundehunddagene 2019
i Mosjøen-regionen

Foto: Rafal Konieczny, CC BY-SA 3.0

Aktiviteter før og etter
Før og etter selve Lundehunddagene har vi satt sammen 
et program for deltakere som kommer litt tidlig til 
regionen og/eller som blir noen ekstra dager:

Område rundt utstillingsringen:
• Ringtrening torsdag 11. juli kl. 18:00 og  

fredag 12. juli fra kl. 10:00.
• Mentaltest fredag 12. juli fra kl. 10:00 til ca 16:00. 

Forhåndspåmelding innen 7. juli til epost  
mentaltest@lundehund.no. Max 10 deltakere.

• Lek på agilitybane og bane for rallylydighet slik at 
de som ønsker det kan få prøve seg der - fredag 12. 
juli fra kl 10:00.

• Lundehundrace fra fredag 12. juli kl. 10:00.

Se informasjon fra arrangør på oppslagstavle
• Bytur i Mosjøen sentrum og Marsøra fredag 12. 

juli kl 13:00
• Natursti søndag 14. juli kl 14:00.
• Tur med guide i De syv søstre etter 

Lundehunddagene - på tirsdag 16. juli.

Helga før Lundehundagene lørdag 6. juli 
og søndag 7. juli arrangerer Ytre Helgeland 
hundeklubb og Alstahaug jeger- og fiskeforening 
dobbelutstilling  i Leirfjord.

Hovedsponsor

Annen informasjon
• Mosjøen Camping ligger like ved E6, og er merket.

• Alle møter holdes på Vefsn Frivillighetssentral som 
ligger i gangavstand fra Mosjøen Camping.

• Utstillingen holdes på Kippermoen Idrettsanlegg 
som også ligger i gangavstand fra campingplassen. 

• Festmiddagen holdes på Frøken Skjolds 
hotell. Hotellet ligger i Vollanvegen nær 
jernbanestasjonen. Transport med bytoget.

• Bytur til sentrum, vi går, kjører eller tar bytoget, ta 
med mat og drikke.

• Parkering start tursti ved Ytterøra, vi går fra 
sentrum, eller kjører. Mål tursti ved Marsøra.

• Bykart hvor arrangementssteder er markert vil 
være tilgjengelig ved registrering/ankomst. 

I resepsjonsområdet til Mosjøen Camping vil du finne 
en oppslagstavle med informasjon til deltakerne  
gjennom hele arrangementet.  Ta også gjerne kontakt 
med arrangementskomitéen hvis du har spørsmål.
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Årsmøte 2019

ÅRSMELDING
Norsk Lundehund Klubb

1. januar 2018 - 31. desember 2018

Styrets sammensetning fra 1.1.2018 til og med 4.8.2018:
Leder:   Merete Evenseth (på valg)
Nestleder:  Astrid Driva Rødsand (1 år igjen)
Styremedlem:  Svein Birger Syversen (1 år igjen)
Styremedlem:  Karen Elise Dahlmo (på valg) 
Styremedlem:  Irene Stølan (på valg)
1. vara:   Elisabeth Røsholdt (på valg)
2. vara:   Even Tveråmo (på valg)
Kasserer er Solveig Bjørkenes Steinnes. Det er veldig greit å 
gi denne jobben til noen som kan regnskap.

Styrets sammensetning etter årsmøte 4.august: 
Leder:  Merete Evenseth (valgt for 2 år)
Nestleder:  Astrid Driva Rødsand (1 år igjen)
Styremedlem:  Svein Birger Syversen (1 år igjen)
Styremedlem:  Karen Elise Dahlmo (valgt for 2 år) 
Styremedlem:  Solveig Bjørkenes Steinnes (valgt 2 år)
1. vara:   Elisabeth Røsholdt (valgt for 1 år)
2. vara:   Gunn Haugstulen (valgt for 1 år)

Valgresultat ellers:
Revisor:   Øyvind Hjelme (gjenvalgt for 2 år)
Vararevisor:  Odd Reidar Gautun (gjenvalgt for 2 år)

Valgkomite:
Rita Daverdin (1 år igjen)
Elin D.W. Johannessen (1 år igjen)
Morten Strandmoe (for 2 år)
Vara: Irene Stølan (valgt for 1 år)

Medlemskategori 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hovedmedlem 306 330 344 343 400 412 407
Husstandsmedlem 25 28 27 27 33 31 34
Utenlandske medl. 40 35 25 24 24 24 16
Æresmedlem 5 4 4 4 4 4 3
Gratismedlemmer 
(dommere) 23 23 22 19

Medlem vervet av 
oppdrettere 18

TOTALT 376 398 423 421 484 493 497

MEDLEMMER I NORSK LUNDEHUND KLUBB
Medlemsutvikling pr 31 12 2012 - 31.12.2018

Region/fylke Hoved-
medlem

Husstands-
medlem Sum

Finnmark 13 1 14
Nord -Trøndelag 13 3 16
Sør -Trøndelag 37 4 41
Møre og Romsdal 24 1 25
Hordaland, Sorg og Fjordane 32 3 35
Rogaland 30 3 33
Øst og Vest Agder 18 0 18
Hedmark 19 4 23
Oppland 19 2 21
Østfold 7 2 9
Troms 28 3 31
Oslo og Akershus 61 0 61
Buskerud, Vestfold og Telemark 52 2 54
Nordland 41 5 46
Øvrige medlemmer u/region 70
TOTALT 407 34 441

STYRETS SAMMENSETNING

Medlemmer fordelt etter regiontilhørighet, 2018

Dagsorden
Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb

Fredag 12. juli 2019 kl. 18:00
Mosjøen, Nordland

Åpning av årsmøtet ved leder i Norsk Lundehund Klubb
1. Godkjenning av antall stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen
5. Årsmelding 2018
6. Regnskap 2018 med revisors beretning
7. Kontingenten, revidert budsjett 2019 og budsjettforslag 2020
8. Innkommende saker

• Sak fra medlem Ellen Utsi
9. Saker fremmet av styret

• Se sak om økning av kontingent under pkt 7.
• Utdeling av hederspris

10. Valg

Velkommen til årsmøte!
Styret i Norsk Lundehund Klubb

Fullmakt
Hvert medlem kan ha med seg en fullmakt fra ett (1) annet  medlem. Fullmakt kan brukes til å avgi stemme på saker som 
legges frem på årsmøtet (se NLKs lover §3.2).  Fullmakten skal utformes slik:

Jeg (tydelig navn) gir med dette fullmakt til  ..................................... for å stemme på saker på mine vegne ved årsmøte 
på  Mosjøen Camping, Mosjøen  12. juli 2019.

Mvh......................................
(dato og underskrift til  f ullmaktsgiver)

SKRIFTLIG FULLMAKT PÅ EGET ARK  PRESENTERES VED REGISTRERING AV DELTAKERNE 
PÅ MØTET.
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STYRETS AKTIVITET I PERIODEN:TILLITSVALGTE OG STYREOPPNEVNTE UTVALG

Avl- og sunnhetsutvalget (ASU)
Christen Lang, Bergen (leder)
Hanna Gautun, Trondheim
Bård Mathias Andersen, Mo i Rana (trådde ut fra høsten 
2018)
Sigrun Rytter, Eidsvoll
Torbjørg (Lille) Wagtskjold, Bergen
Ingvild Svorkmo Espelien, Trondheim 
Maien Munthe-Kaas (veterinær som kontaktes ved behov)

Krysningsgruppa
Består denne gangen av medlemmene av Avl- og 
sunnhetsutvalget.

Arbeidsgruppe foring
Karen Elise Dahlmo, Mosjøen (leder) og Ellen Brattbakk 
(Mosjøen) i samarbeid med Avl- og sunnhetsutvalget. 
Gruppen legges ned ved årsslutt. Den tilhører Avl- og 
sunnhetsutvalget og kan gjenoppstå ved behov.

Arbeidsgruppe adferd og bruksegenskaper
Solveig Bjørknes Steinnes (leder), Sigrun Rytter og Elin D. 
W. Johannessen

Arbeidsgruppe Giardia hos Lundehund
Gerd Langenes, (leder), Torbjørg (Lille) Wagtskjold, og Rita 
H. Daverdin.

Kontaktpersoner ved spørsmål om mage/tarm problemer
Gerd Haugen, Sætre
Unni Hofstad, Vikna
Hanna Gautun fra Avl- og Sunnhetsutvalget
Bård Mathias Andersen fra Avl- og sunnhetsutvalget (trådde 
ut fra høsten 2018)

Valpeformidler
Elin D. W. Johannessen, Hammerfest og Alejandra Garcia er 
valpeformidlers støttespiller og vara.

Norsk Lundehund Klubbs database
Marc Daverdin, Stjørdal (databaseansvarlig)
Torbjørg (Lille) Wagtsjold fra Avl- og sunnhetsutvalget.

Hjemmesiden
Ragna Fossen, Oslo (teknisk)
Berit Fanneløb Martinussen, Vestbygda i Nordland
Trine Thoresen, Øverbygd i Troms
Astrid Driva Rødsand

Lundebua
Geir Morten Jansberg frem til Lundehunddagene i august 
2018. Merete Evenseth overtok fra 5. august 2018.

Lundehund-nytt
Elin Mariboe, Bømlo (redaktør)
Jon Wagtskjold, Bergen
Solveig Bjørkenes Steinnes, Bardu
Dagrunn Mæhlen, Lensvik 

Årets Utstillingshund
Kari Gording
Hilde Birgitte L. Berg Altø.

Årets Aktivitetshund
Ida Skarkerud 
Astrid Driva Rødsand 

Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse, 
kull og paringer
Norsk Lundehund Klubbs database

Registrering av valper med eierinfo 
Databasen ved Torbjørg (Lille) Wagtskjold.

Medlemstjenester
Jon Wagtskjold

Klipparkivet
Anne-Lise Torsteinsen, Vøyenenga

Lundehundkalenderen
Ble laget av redaksjonsmedlemmene for Hjemmesiden

Ansvarlig for stand på messer
Roger Gibson, Oslo
Geir Morten Jansberg, Brandval

Fylkeskontakter
Finnmark: Janne-Grethe Konst Strøm, Hammerfest
Troms: Nina S. Schneider, Tromsø
Nordland: avdelingen ble nedlagt i 2018 og erstattet av to 
fylkeskontakter.
Nordland nord: Else-Britt Lian, Narvik
Nordland sør; Hilde-Britt Nilsen, Sandnessjøen
Nord-Trøndelag: Iren Storli, Steinkjer. Overtok etter Unni 
Hofstad midt i meldingsåret.
Sør-Trøndelag: NLK avd. Trøndelag v/styret
Møre og Romsdal: Cecilie Standal, Ørskog. Overtok etter 
Tove-Ann Vatne midt i meldingsåret.
Sogn og Fjordane/Hordaland: Torbjørg (Lille) Wagtskjold, 
Bergen 
Rogaland: Liv Skjervik, Sandnes
Aust og Vest-Agder: Gerd Langenes, Søgne
Hedmark: Geir Morten Jansberg, Brandval. Overtok etter 
Belinda Andersen i meldingsåret.
Oppland: Gro Viken, Roverud
Buskerud, Vestfold og Telemark: Gerd Haugen, Sætre
Oslo og Akershus:  Ingen i perioden
Østfold: Irene Zakariassen, Torp

Styret har avholdt 9 styremøter på skype og 1 fysisk møte i 
styreperioden. Vi har behandlet 80 saker.

Alle styrereferatene er lagt ut på hjemmesiden, og vi har 
sendt ut referater og sakslister til alle lundehundkontaktene, 
tillitsvalgte og Avl- og sunnhetsutvalget. 

Det fysiske styremøtet ble holdt i Tromsø 16-18 mars. 
Vi har i år valgt og ikke ha fysisk møte med Avl -og 
sunnhetsutvalget av flere grunner. Spare penger, 
tidsklemma og at det var ikke den helt store utbyttingen i 
styresammensettingen i år.

Norsk Lundehund Klubb var representert på nordisk møte 
for lundehund klubber. Det var Norge sin tur til å arrangere 
og stedet ble Tromsø 9-11 november med 2 fra Avl- og 
sunnhetsutvalget (Bård Andersen og Lille Wagtskjold), leder 
Merete Evenseth og et styremedlem, Solveig B. Steinnes. 
Dette er et viktig forum for NLK for å dele informasjon om 
hvordan vi jobber for rasen.

Gaver klubben har gitt i årsmeldingsåret
• Gaver til avgåtte styremedlemmer på Årsmøte.
• Blomster i forbindelse med Bãrbel Greter sin død i 

februar.
• Gave til Christen Lang̀ s 70 års dag. Et lundehundslips 

fra Moods of Norway.
• Gave til Richard Ness Lund i den svenske avlsrådet for 

Norbottenspets. 2 Lundehundkrus.
• Lundehundboka gitt til Lovund Hotell, under 

Lundkommardagan.
• Kalendere gitt til våre to anonyme givere og en til Petter 

Nilsen for jobben han gjør for IL syke hunder i inn og 
utland.

Gaver/tilskudd klubben har fått
• 12 000 fra to medlemmer øremerket kapselprosjektet.
• 10 000 fra anonym giver i Norge.
• 3100 fra anonym dansk giver.

Klubbens eiendeler
Klubbens eiendeler, se vedlegg 1.

Klubbens økonomi
Se regnskap og budsjett i papirer til årsmøtet.

Saker vi vil framheve spesielt
• Flere krysninger ble mønstret på Åros camping i august 

i forbindelse med Lundehunddagene.
• To krysningskull er født i år.
• Vellykket gjennomføring av årsmøte, spesialutstilling og 

lundehundtreff på Åros camping 3-5 august. Årsmøte 
hadde 58 tilstedeværende stemmeberettigede hvorav 
4 var ved fullmakt. Antall forhåndsstemmer var 19. 
Under valget ble det avgitt 58 stemmer inkludert 19 
forhåndsstemmer og 3 av stemmesedlene ble forkastet.

• Vellykket profilering stand på Dogs4all der også standen 
fikk utmerkelsen «Årets stand»

• Profilering av lundehunden på Bygdøy Kongsgård
• Samarbeid med Magnor Glassverk i år også. Har nå 

fått laget flotte vinglass og ølglass med tre forskjellige 
lundehundmotiv.

• Museumsgruppen er godt i gang og har fått sendt inn 
en del saker til Arkiv i nord. Har også hatt møte med 
Nordlandsmuseet og arkivet. Der deltok leder Merete 
Evenseth og to av museumskomiteen,  Karen Elise 
Dahlmo og Turid Helfjord.

• To av våre medlemmer og oppdrettere fikk sølvmerket 
fra NKK i år- Gerd Haugen og Margit Lines Våtvik.

• En meget vellykket og vel gjennomført Hundetelling 
med Lille Wagtskjold i spissen. Årets telling omfattet 
683 hunder fordelt på 586 eiere. Det var 11 personer/
hunder vi ikke fikk kontakt med, men vi fikk svar fra 
575 personer, og det gir en svarprosent på 98 %. Det 
synes vi er helt fantastisk! Det vitner om den utrolige 
dugnadsånden og kjærligheten til hundene og rasen vi 
opplever blant lundehundeiere i Norge.

• Oppdatert infobrosjyren om Lundehunden og fått laget 
en ny brosjyre som oppdretterne kan dele ut til nye 
valpeeiere. Med god hjelp fra Avl- og sunnhetsutvalget 
samt layout Jon Wagtskjold.
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ÅRSMELDING FRA MEDLEMSTJENESTER 
v/ Jon Wagtskjold

Medlemskartoteket/kartotekfører endret navn til 
Medlemstjenester tidlig i 2018. Det er lenge siden man førte 
et eget kartotek over medlemmer. Medlemstjenesten følger 
nå opp klubbens medlemmer rundt spørsmål og gjøremål 
om medlemskapet i klubben. 

Det er Norsk Kennel Klubs medlemssystemer som forvalter 
informasjonen om medlemmene på klubbens vegne. Dette 
sikrer at personvern er ivaretatt i våre medlemsregistre 
iht norsk lovgivning. NKK forestår også fakturering av 
medlemskontingent. Kontingenten er en viktig inntektskilde 
for klubben. 

Medlemstjenester svarer på spørsmål om medlemskapet i 
klubben vår og holder ajour informasjon om medlemmer 
både overfor enkeltmedlemmer og NKK. En omfattende 
oppgave er også å bekrefte nye medlemskap og ønske nye 
medlemmer velkommen i klubben.

Medlemmene kan selv finne informasjon om sitt 
medlemskap i Norsk Lundehund Klub på NKKs 
internettsider under menypunktet «Min side». Her 
kan enkeltmedlemmer finne lagret informasjon om sin 
status og melde inn adresseendringer, e -postendringer 
og vedlikeholde annen informasjon, eller bestille andre 
tjenester fra klubben og NKK.

Medlemsinformasjon i registeret er også grunnlag for 
distribusjon av Lundehund-nytt. Det er derfor viktig at 
medlemmene holder informasjonen om sitt medlemskap 
og eventuelle adresseendringer ved like på Min side på 
www.nkk.no Man kan også ta kontakt med klubbens 
medlemstjeneste for assistanse. Vi hjelper gjerne 
medlemmene med vedlikehold eller svarer på spørsmål om 
medlemskapet.

Medlemstjenesten kan kontaktes på e-postadressen 
medlem@lundehund.no. 

Hannhunder:

Plassering Navn Poeng Antall tellende 
utstillinger Eier

1 Værøy-Drotten Av 
Vollakloa 111 5 Solvor Melum

1 Moonheim Abbes 
Kaiser 111 5 Gerd Langenes

3 Ulfrigga Lundes Tor 110 5 Solveig Bjørkenes 
Steinnes

Tisper:

Plassering Navn Poeng Antall tellende 
utstillinger Eier

1 Alfa 107 5 Gerd Langenes
2 Lundeklippe Groa 105 5 Connie Andersen

3 Tinka's Frøken Fryd 88 5 Bård Mathias 
Andersen

Veteraner:

Plassering Navn Poeng Antall tellende 
utstillinger Eier

1 Lyrypa's Topsy 87 4 Iren Storli

2 Ålvisheim's Orvar- 
Odd Hedesson 60 4 Unni Hofstad

3 Mopsegårdens Gurine 55 4 Merete Evenseth

Valper:

Plassering Navn Poeng Antall tellende 
utstillinger Eier

1 Pride Of Norway's 
Blazing Sun 91 4 Anette Vabø-Andersen

2 Toot's Æ E Din 81 4 Liz Holt Iversen
3 Bera av Kystflokken 78 4 Merethe Boneng

ÅRETS UTSTILLINGSHUND 2018
v/ Hilde Birgitte L. Berg Altø og Kari Gording.

For 2018 har vi fått påmelding for totalt 33 hunder, hvorav 8 
konkurrerer i to klasser (tispe/hannhund og veteran/valp). 

I hannhund- og tispeklasse gjelder de 5 beste utstillinger. 
For valp og veteran gjelder de 4 beste. Mange hunder har 
blitt stilt mer enn 5 ganger. 6 hunder har blitt stilt mer enn 
10 ganger. Den hunden som har deltatt på flest utstillinger, 
har vist seg fram 15 ganger i løpet av 2018. 

Av de konkurrerende har det blitt utdelt totalt 17 
plasseringer i gruppe 5-finale (BIG-plasseringer). 

I veteranklassen har det vært 4 best in show (BIS) 
plasseringer. 7 valper har fått til sammen 17 plasseringer i 
gruppefinale (BIG-valp) og 1 plassering i show (BIS-valp). 

Plassering i gruppe- og showfinaler er en klar forbedring fra 
2017 da det var 7 BIG-plassering for voksne hunder, 1 BIS-
plassering for veteran, og 14 BIG- og 3 BIS-plasseringer for 
valper.

Styret gratulerer Årets Utstillingshunder 2018:

ÅRETS AKTIVITETSHUND 2018
v/ Astrid Driva Rødsand og Ida Skarkerud

I 2018 deltok rekordmange lundehunder på aktiviteter. 
Flinke lundehunder har vist fram rasens allsidighet og 
arbeidsglede. Lundehunder har til og med plassert seg i 
konkurranse med mer rendyrkede brukshundraser. Det 

er moro og se og gir inspirasjon til flere som ønsker å være 
aktive med lundehundene sine. 

Styret gratulerer Årets Aktivitetshunder 2018:

Nr 1. N UCH EUW-15 RLII Dundedalen’s Iver, eier Astrid D. Rødsand, 7 starter og 115 poeng.
Nr 2. N UCH Mio, eier Nina Schneider, 7 starter og 90 poeng.
Nr 2. NJW-16 Linesviken's Gote Io-Freyjason, eier Astrid D. Rødsand, 7 starter og 90 poeng.

LUNDEHUND KALENDEREN
Kalenderen ble i år laget av hjemmesidekontaktene. Den 
ble trykket opp i 160 eksemplarer og var klar for salg under 
Dogs4all. Vi har solgt alle kalendere. 

ATFERDS- OG BRUKSEGENSKAPSGRUPPA
v/Solveig B. Steinnes

Ingen aktivitet i 2018.

MUSEUMSGRUPPA 
v/Karen Elise Dahlmo, Rita Daverdin og Turid Helfjord

De første forsendelsene er nå levert inn til Arkiv i Nordland. 
Rita og Karen Elise hadde tre jobbedager i mars hvor det ble 
gjennomgått mange esker med historisk materiale som ble 
overlevert NLK etter Sofie Schønheyders bortgang.

Innleveringsskjema er laget og det er laget til sammen 16 
ulike kategorier for hva innholdet er. Jobben endte i at rundt 
60 kg ble sendt fra Drevja og det er nå ivaretatt av AiN. 

Merete har også fått direkte levert inn materiale i midten av 
april. 

Neste leveranse ble sendt fra Rita. Dette er materiell som er 
lagt inn i databasen. 

Innhold: Utstillingsresultater, helseskjema, prøvestamtavler, 

testparing og stamtavler. Dokumentene er fra før 1962 og 
fram til ca 2009. 

Samarbeid med Værøy kommune i forbindelse med 
oppretting av ”Kulturhus” på Værøy.  

Klubben har fått henvendelse fra Værøy kommune v/ 
kulturkonsulent Erling Skarv Johansen. Denne er besvart 
hvor vi har gitt tilbakemelding om at vi stiller oss positiv til 
et samarbeid med Værøy kommune i samarbeid med Arkiv i 
Nordland og Nordlandsmuseet. 

Fysisk møte i Bodø
Museumsgruppa hadde i begynnelsen av oktober et 
møte med representanter fra Arkiv i Nordland og 
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Nordlandsmuseet i Bodø. Rita meldte forfall, og Merete 
deltok på eget initiativ og interesse. Vi hadde også med 
gjenstander til innlevering.

Samarbeid med arkiv i Nordland
Museumsgruppa er godt i gang med å sende og levere inn 
gamle dokumenter og gjenstander fra NLKs eie. 

Samarbeid med Nordlandsmuseet 
Det som er planen er å få med noen fine, historiske bilder 
med lundehunder i jobb i naturlige omgivelser. Disse 
bildene vil bli stort forstørret og vil inngå i en permanent 
bildeutstilling på veggene under emnetittel” Fiskerbondens 
rike”. Vi håper at museet finner bilder av god kvalitet som 
kan brukes, men de er nok avhengige av tips fra oss.

Det skal opprettes ei utstilling med bilder og gjenstander 
som skal gjøres ferdig til sommeren 2020. Tanken er at 
denne utstillingen skal settes opp på Værøy en periode, med 
vekt på at Lundehunddagene arrangeres der i juli 2020.

Utstillingen skal så settes opp på Jektemuseet i 2021. Denne 
utstillingen/ evt deler av den kan sendes rundt til andre 
museer/ biblioteker og lignende som viser interesse. 

Spennende forslag
Da vi var på befaring på byggeplassen, kom det fram 
et forslag om å ha en Lundehunddag med flest mulig 
lundehunder som var ute på området slik at besøkende 
kunne få hilse på de og studere hundene på nært hold. 

Det var og ønskelig at noen fra klubben kunne holde et 
foredrag om hundene inne i auditoriet på museet. Tidspunkt 
for et slikt arrangement vil være i forbindelse med 
Lundehunddagene på Værøy i 2020. 

Dette arrangementet vil styret jobbe videre med. 

Museumsgruppa, status og utfordringer videre
Vi er fornøyd med at vi er kommet i gang med innlevering 
av historisk materiale fra klubben. Det er trygt at det nå 
oppbevares på en forsvarlig måte og at det etter hvert blir 
tilgjengelig for de som er interessert i å studere klubbens og 
lundehundens historie.

Parallelt med museumsgruppas arbeid holder fortsatt Helge 
Tollefsen på med å skanne inn klipparkivet. 

Museumsgruppa skal jobbe videre med samarbeid med 
Akriv i Nordland og Nordlandsmuseet – det er mye positivt 
som nå er kommet godt i gang. 

ÅRSRAPPORT FRA AVL- OG SUNNHETSUTVALGET OG KRYSNINGSGRUPPA 

Avl- og sunnhetsutvalget har i denne perioden hatt 
følgende medlemmer:

• Christen Lang, Bergen (leder)
• Hanna Gautun, Trondheim
• Bård Mathias Andersen, Mo i Rana til (12.02.2019)
• Torbjørg Lille Wagtskjold, Bergen 
• Sigrun Rytter, Minnesund
• Ingvild Svorkmo Espelien, Trondheim fra (27.02.2018) 

Avl- og sunnhetsutvalget (ASU) har hatt to fysiske i møter 
Trondheim samt ti skypemøter. I tillegg har mange saker 
blitt behandlet fortløpende pr e-post. 

ASU har fått inn 70 henvendelser fra lundehundeiere og folk 
som er interessert i rasen i perioden. Disse henvendelsene 
kommer via telefon, e-post og Facebook fra hundeeiere 
som søker råd i forbindelse med avl (29stk), sykdom mm 
(33 stk) eller annet (1 stk).  Noen ganger kan kontakten 
vare over mange uker/måneder og være ganske hyppig. 
Denne aktiviteten er viktig for rasen. I tillegg har utvalget 
behandlet syv forespørsler fra styret knyttet til høringer fra 
NKK og annet. 

Huskeliste for oppdrettere
ASU oppdaterer Huskelisten for oppdrettere på klubbens 
hjemmeside ved behov. 

Gastroguide
Gastroguiden ble publisert i juni 2017 og er tilgjengelig på 
klubbens hjemmeside. Guiden oppdateres ved behov. 

Giardiagruppen
Torbjørg Lille Wagtskjold har vært ASU sin representant i 
gruppen som arbeider med Giardia på lundehund. Se egen 
rapport fra Giardiagruppen. 

Databasen
Torbjørg Lille Wagtskjold er ASU sin representant i 
forbindelse med videreutvikling av databasen i samarbeid 
med Marc Daverdin. 

Hundetellingen 2018
Avl- og sunnhetsutvalget har lagt til rette for, og 
gjennomført nettbasert hundetelling, samt kvalitetssikret 
og registrert informasjon fra hundetellingen i databasen, og 
utarbeidet statistikker etc. iht resultatet av tellingen. 

Oppdrettersamlinger
ASU har i perioden gjennomført to regionale samlinger 
med avl og oppdrett som tema. Disse fant sted i Sandnes 11. 
mars og Drevja 5. mai. Det planlegges to samlinger i 2019, 
deriblant i Ålesundsområdet 16. mars. 

Internasjonalt arbeid
To representanter fra ASU, samt leder og et 
styremedlem deltok på et møte med representanter for 
lundehundklubbene i de nordiske landene i Tromsø i 
november 2018. 

Informasjonsarbeid
• Lundehund-nytt

ASU har hatt egne innlegg i hvert nummer av 
Lundehund-nytt (perioden omfatter Lundehund-
nytt-1 til Lundehund-nytt-4) om aktuelle tema 

rundt avl og helse (8 stk) og krysningsprosjektet 
(7 stk), resultater fra lundehundtellingen (2 stk) og 
en artikkel om rakettangst. Det ble også skrevet 
en artikkel om resultatene fra hundetellingen til 
Hundesport.

• Brosjyre om lundehunden
Den gamle brosjyren om lundehunden er oppdatert 
med nye bilder og tekst. 

Frossen sæd
I 1995 ble det tappet sæd av fem lundehunder, i et samarbeid 
mellom Norsk genressurssenter, Norges miljø- og 
biovitenskapelig universitet (NMBU), NKK og klubbene 
for de norske rasene. Avl- og sunnhetsutvalget ved Sigrun 
Rytter har vært i kontakt med NKK for å få benytte noe av 
den lagrete sæden, som et tiltak for å opprettholde genetisk 
variasjon i rasen i dag. 

Etter kunngjøring i Lundehund-nytt ble fem tisper valgt ut 
for formålet. En av disse ble inseminert i begynnelsen av 
desember, og resultatet ble fire fine valper. 

Oppdatering av valpepris etc.
Valpeprisen hadde ligget lenge i ro, og styret og ASU 
fant at tiden var inne til å vurdere denne på nytt. ASU 
gjennomgikk derfor både valpeprisen og de omkostninger 
som er aktuelle ved paring og valpefødsel etc. Et forslag til 
nye anbefalinger ble derfor utarbeidet og presentert som en 
høring i Lundehund-nytt nr. 4-2018. Medlemmene fikk da 
anledning til å komme med sine innspill, og det kom inn 23 
svar innen fristen som var 31. desember 2018. 

Krysningsprosjektet
ASU v/Krysningsgruppa har i perioden bestått av 
medlemmene i Avl- og sunnhetsutvalget. Merete Evenseth 
har, på vegne av styret, også vært mottaker av e-poster som 
omhandler prosjektet.  

Kull
Vi har hatt to nye krysningskull i denne perioden. 
Til sammen har vi 12 førstegenerasjonshunder og 19 
andregenerasjonsvalper pr. 31.12.2018. 

Det arbeides fortsatt med å finne to norrbottenspets-
tisper, alternativt å få til en paring med en norbottenspets 
hannhund og en lundehundtispe.

Det er stor interesse for krysningsprosjektet og Avl- og 
sunnhetsutvalget får jevnlig henvendelser fra folk som er 
interessert i valp. 

Mønstring av prosjekthunder
Ved ASU sitt fysiske møte i Trondheim 2. - 3. februar ble 
seks hunder fra tre forskjellige B2 kull mønstret, fem av disse 
for første gang. Ved denne mønstringen hadde vi besøk av 
Kim Bellamy fra NKK, som da fikk se krysningshundene på 
nært hold.

Under treffet på Åros ble syv hunder i buhundlinjen 
mønstret. Tre hunder fra de to B1 kullene, og fire hunder 
fra de tre B2 generasjonene. Hundene varierte i alder fra 18 
mndr. til fire år. Hundene ble målt, veid og beskrevet ved 
hjelp av et detaljert skjema som var utarbeidd på forhånd. 

Justering av kravene til hundene i prosjektet
ASU v/Krysningsgruppa har fått NKKs godkjenning til å 
benytte Norrbottenspets hannhund i stedet for tispe, da 
størrelsesforskjellen ikke er så stor mellom disse rasene. 
Dette vil lette arbeidet med å finne egnede hunder av denne 
rasen. Det ble også gitt tillatelse til å benytte inseminasjon 
dersom særlige forhold tilsier det, samt at hunder uten 
tidligere avkom kan bli benyttet i prosjektet. 

Forskning og helse
• «Kapselprosjektet»

Det er etablert et samarbeid med Ellen Skancke 
(NMBU) og Gunnar Qvigstad (St Olav) for å forsøke 
å utvikle en metode for å avdekke om en hund er 
disponert for IL eller ikke. Dessverre har Ellen Skancke 
(NMBU) vært sykmeldt en tid, og arbeidet har derfor 
stoppet opp, men vil forhåpentlig bli tatt opp igjen ved 
første anledning.

Det har vært arbeidet med å skaffe restfinansiering og 
en samarbeidende veterinærklinikk for endoskopien. 

• DNA-studier
En søknad om støtte til ytterligere DNA-testing av 
prosjekthundene er sendt til Landbruksdirektoratet. 
Svar forventes høsten 2019. Innsamling av DNA-prøver 
av lundehunder og prosjekthunder for kartlegging 
har blitt foretatt i løpet av året. Isolasjon av DNA blir 
utført av Claudia Melis og resultatene blir nå analysert 
av henne i samarbeid med Astrid Vik Stronen. Disse 
studiene vil gi verdifull innsikt i rasens situasjon 
og være av stor betydning for krysningsprosjektet 
fremover.
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ÅRSRAPPORT FRA VALPEFORMIDLER 2018
v/ Elin D. W. Johannessen

Året som har gått
Det har hele tiden vært en jevn strøm av henvendelser, flest 
via registreringsskjemaet, en del via mail og noen telefoner. 
I perioder har det vært utfordrende å få svart innen rimelig 
tid og jeg som valpeformidler har ikke hatt kapasitet til å 
sjekke opp alle ubesvarte telefoner. Jeg har prioritert kontakt 
med oppdretterne. 

En del henvendelser fra valpekjøpere er dessverre av den 
useriøse sorten, der de som henvender seg raskt faller fra, 
med begrunnelse i at de har kjøpt andre raser, synes det ble 
lenge og vente m.m. En del får man også rett og slett ikke 
tak i den dagen tilbudet om valp kommer. Ved utgangen 
av året ble hjemmesiden oppdatert for å tydeligere få frem 
at det må påregnes ventetid for valp og hva man bør tenke 
igjennom før man setter seg opp på lista hos valpeformidler. 
Tilsvarende informasjon går også ut i en standard svarmail 
for de som fyller ut registreringsskjemaet. 

Valpeformidler har forsøkt å være aktiv med innlegg på 
klubbens Facebookside, rettet mot både oppdrettere og 
interesserte valpekjøpere. Det samme gjelder i Lundehund-
nytt, der redaksjonen er flinke til å etterspørre informasjon 
fra valpeformidler. 

Databasen har blitt et veldig godt redskap, der man kan søke 
på tilgjengelige avlspartnere fylkesvis og sjekke konkrete 
kombinasjoner, selv om valpene ikke er ferdigregistrerte. En 
del oppdrettere er flinke å sjekke dette selv, og kommer med 
konkrete ønsker for hvor i landet valpen ønskes solgt. 

Hvor mange valper født/formidlet
Valpeformidler har ikke den totale oversikten over valper 
som er født, da ikke alle oppdrettere benytter seg av 
formidlingen og/eller behøver hjelp til å formidle bare deler 
av kullet. En stund så det veldig lovede ut med å nå målet 
om 100 valper, men flere tisper har gått tomme og det er flere 
valper som har vært dødfødt eller har dødt kort tid etter 
fødsel.

Hittil i år har det blitt formidlet 36 valper gjennom 
valpeformidler. En del av valpekjøperne som har stått på 
ventelista har kjøpt valp direkte hos oppdretter, og er tatt av 
lista fortløpende. 

Omplasseringer
Valpeformidler har bistått med omplassering av 5 
lundehunder og kjenner til at enda 2 hanner trenger et 
nytt hjem på sikt. Vi har flere som er interesserte i å overta 
voksne lundehunder på lista (se nedenfor) og god erfaring 
med å annonsere via klubbens Facebookside. 

I Lundehund-nytt nr. 3 bisto valpeformidler med å skrive 
en tekst, med noen generelle råd for omplassering av 
lundehund. Der ble det bl.a påminnet om å fremskaffe 
oppdatert veterinærattest, med testikkelstatus, skrive 
kjøpsavtale og huske å melde eierskifte både hos NKK 
og i klubbens database. Videre ble det understreket 
viktigheten av å være i kontakt med oppretter av hunden før 
omplassering.

Venteliste per 03.01.2019
De fleste på ventelista er fra 2018 og fremover. Vi har noen 
på lista fra 2016 og 2017, men disse har selv valgt å vente av 
ulike årsaker. 

Det er som tidligere år lengst ventetid for tisper, men i år har 
dette utjevnet seg litt. Mange valpekjøpere setter seg opp 
som interessert i begge kjønn. En del har også valgt å bytte 
til hannhund pga ventetiden og/eller at de ikke ser for deg å 
ha valpekull.

 Ønsker for hund
Fylke Tispe Han Begge Ompl.
Finnmark 1 1 0 0
Troms 2 4 1 1
Nordland 2 1 3 2
Nord-Trøndelag 0 0 0 1
Sør-Trøndelag 3 2 3 0
Møre og Romsdal 0 2 3 1
Sogn og Fjordane/
Hordaland 0 5 4 0

Rogaland 6 8 2 3
Aust- og Vest-Agder 0 1 3 0
Buskerud/Vestfold/
Telemark 3 1 2 3

Hedmark 1 0 0 0
Oppland 0 0 4 1
Oslo 3 7 10 2
Akershus 5 7 3 1
Østfold 1 3 0 1
Utlandet 4 3 10 2
Landsbasis 27 42 38 16

Valpekjøpere i utlandet
Slik bestemmelse er i dag prioriteres valpekjøpere i Norge, 
dernest våre naboland. Oppdrettere og de som allerede har 
en eller flere lundehunder fra før av har blitt prioritert. 

Det kommer en del henvendelser fra andre land, særlig fra 
Tyskland, Nederland og Tjekkia, men disse settes ikke opp 
på ventelista og oppfordres i stedet å ta direkte kontakt med 
oppdretterne. For flere av disse har det ordnet seg med valp, 
enten fra Norge eller andre land, så det ser ut til å fungere 
greit. 

Videre fokus
• Det er fortsatt mange valper som selges utenom 

formidlingen. I 2018 påbegynte vi en evaluering 
av valpeformidlingen via spørsmål på klubbens 
Facebookside om formidlingen fortsatt er noe som 
ønskes og/eller om ordningen behøver å endres for å 
bli mer attraktiv for oppdretterne. Det var planlagt 
en spørreundersøkelse om temaet, men dette er ikke 
gjennomført. Kommentarer via Facebook var at man 
ønsker å beholde formidlingen. Det kom også noen 

kommentarer fra valpekjøpere om at valpeformidler 
har for liten oversikt over ventetid. 

• Vi har noen områder/fylker der det er veldig skjev 
fordeling i forhold til kjønn, med få tisper, og det 
skaper dårligere muligheter for videre avl. Dette 

gjelder særlig for Troms og Finnmark. I Oslo er 
det også langt flere hanner enn tisper, men her er 
det kortere avstander for å bruke disse i avl. I noen 
områder er det også solgt hanner med nært slektskap 
til hverandre, noe som minsker muligheten for å bli 
benyttet i avl. 

RAPPORT FRA GIARDIA GRUPPEN
v/Gerd Langenes

Gruppa har bestått av Gerd Langenes, Rita Daverdin, Lille 
Wagtskjold og Alejandra Garcia.

Alejandra valgte dessverre å slutte i gruppa januar 2018.

Vi har i løpet av året ikke hatt noen skypemøter, men har 
snakket sammen på mail ved behov.

Vi hadde ikke innsamling av avføringsprøver i forbindelse 
med Spesialen på Åros, men vi holdt informasjonsmøte som 
vanlig.

RAPPORT FRA LUNDEBUA
v/ Merete Evenseth

Vi har bra salg av Lundehundboken jevnt over hele året. 
Den største utfordringen er å alle til å betale fakturaen for 
varene som sendes ut. Det gjelder kalendere og varer fra 
Lundebua. Kasserer og undertegnede bruker utrolig mye tid 

på purring. Så jeg håper klubben kan finne et system der folk 
enten må betale med kort fra hjemmesiden eller paypal for 
eks. Vi sender også mye til utlandet av spesielt Lundehund-
kalendere og de etterspør andre betalingsmuligheter.

Varerlager 2018 Stk pr
31.12.2017

Innkjøpt i 
2018

Ant. pr 
31.12.2018

Innkjøps-
pris

Utsalgs-
pris

Totalt
varelager

Halstørkle/ smekke fra Dunnemin 1 2 2 100 150 200
Pannebånd fra Dunnemin 2 8 2 120 170 440
Barnelue fra Dunnemin 0 2 0 170 220 0
Lue fra Dunnemin 1 4 1 200 250 200
T-skjorte grønn 25 3 100 150 300
Ølglass fra Magnor med lundehund motiv 0 23 0 189 300 0
Vinglass fra Magnor med lunehund motiv 0 37 2 185 300 370

Blå sekk fra 2012 10 5 vet ikke, 
300 400 1 500

Lundehundboka innkjøpt fra forlaget 0 541 541 75 399 40 575
Lundehundboka fra 2012 117 32 75 399 2 400
Lundefugler kosedyr 142 82 5 50 410
Halsbånd fra Kifani 1 30 0 267,5 350 0
Pins med NLK labben/logo 9 8 vet ikke, 30 50 240
Pins lundefugl, gave 156 153 Gave 10 50 1 530
Porselenskrus med lundehunden 25 17 vet ikke, 50 90 850
Tøymerke stor logoen 47 13 vet ikke, 30 50 90
Lundekopper fra Keramikkhagen 0 65 0 280 350 0
Lundefugler for veggoppheng fra Keramikkhagen 0 20 7 145 250 1 015
Lundefuggelfat fra Keramikkhagen 0 3 3 125 200 0

Lundefugl små hengende fra Kaosheimen 11 Avskrives 
fra 2019 6 55 80 330

Lundefugl stor hengende fra Kaosheimen 11 Avskrives 
fra 2019 1 78 100 78

Stearinlys 3 Avskrives 
fra 2019 2 20 50 40

Totalt varelager pr 31.12.18 50 568

Varelageret pr 31.12.2018. Prisene er innkjøpspris. 
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RAPPORT FRA MAGE/TARM KONTAKTENE
Unni Hofstad
I 2018 fulgte jeg opp en ung hannhund som fikk problemer 
med mage/ tarm. Her fantes blodprøveresultater fra 
veterinær. Hunden var ikke sterkt angrepet og er blitt helt 
frisk. Eier må ha blitt godt fornøyd med svarene, for jeg 
får også spørsmål om et par helt andre problemer som har 
dukket opp. I tillegg fulgte jeg opp en eldre tispe som jeg ble 
kontaktet om i 2017. Eier hadde ikke kontaktet veterinær 
på forhånd. Denne hunden var ikke i like god form, men 
heldigvis ser det ut til at denne også er blitt helt frisk. Mine 
råd har gått på testing av giardia, der ingen av de nevnte 
hundene var angrepet, kostholdstips etter NLK’s råd, og 
egne erfaringer gjennom mange år. Har også kontaktet 
andre oppdrettere om gode råd. 

Gerd Haugen
Når det gjelder jobb som kontaktperson ved mage/
tarmproblemer, har jeg i året som gikk hatt en henvendelse 
hvor jeg kunne berolige vedkommende eier med at hunden 
trolig hadde en vanlig mageinfeksjon som vi alle, mennesker 
og hunder, får fra tid til annen. Kuren er en dags faste og 
siden skånekost i en uke og langsom tilbakevending til 
normal foring. Ingen IL i dette tilfellet.

Hanna Gautun
Jeg svarer kun på egne vegne da kontaktgruppa for mage-/
tarmproblemer ikke har noe koordinert aktivitet.

I 2018 mottok jeg 24 henvendelser fra lundehundeiere med 
hunder med mage-/tarmproblemer av ulik karakter. Disse 
har blitt fulgt opp i ca 3 - 12 uker eller mer, til tider ganske 
hyppig (nesten daglig i starten) alt etter problemets karakter 
og utvikling. Ikke alle hundene har IL, noen har antagelig 
en magekatarr, noen en infeksjon av en bakterie eller 
parasitt (for eksempel giardia) og ikke minst, så har noen 
flere tilstander på en gang. Noen hunder med IL får andre 
kompliserende tilstander underveis, da de er ganske sårbare. 
Noen hunder har nettopp blitt syke mens andre har vært det 
lenge.

Jeg har også diskutert behandling av noen IL-syke hunder 
med deres veterinærer. Dette har gjerne skjedd med 
utgangspunkt i Gastroguiden som vi har fått flere gode 
tilbakemeldinger på. Inntil nylig har jeg hatt et veldig 
lærerikt og fruktbart samarbeid med Petter Nilsen. Den 
muligheten er som kjent ikke der lenger. Arbeidet med å 
gi råd til eiere med syke hunder kan til tider være ganske 
energitappende. Jeg mener allikevel at det er viktig at 
klubben og ASU har noen som kan gi råd i disse tilfellene og 
er innstilt på å fortsette med det.

KLIPPARKIVET
v/ Anne-Lise Torsteinsen 

Klipparkivet er en samling av materiale som er skrevet i 
aviser og blader i hele klubbens historie.

Dette er samlet i 11 store permer. Dette skal nå leveres til 
Arkiv i Nordland, Bodø. 

For at dette materiale skal bli lett tilgjengelig for alle 
medlemmene har Helge Tollefsen påtatt seg det store 
arbeidet å digitalisere det hele. Til nå 1300 scanninger. Det 
hele nærmer seg slutten slik at vi regner med å få levert 
arkivet fra oss til sommeren

ÅRSMELDING FOR 2018 FRA REDAKSJONEN FOR LUNDEHUND-NYTT
Lundehund-nytt er klubbens medlemsblad. Bladet har også 
i år kommet ut med fire utgaver, ca hvert kvartal. Bladet 
distribueres til registrerte betalende hovedmedlemmer når 
redaksjonen avslutter arbeidet med hver utgave. 

Redaksjonen arbeider meget godt sammen, og har et godt 
samarbeid med klubbens styre. Mye av bladets innhold 
produseres av redaksjonen og klubbens komitéer og utvalg. 
Mange medlemmer sender inn stoff til oss, og vi er veldig 
fornøyd med de bidragene, enten det er artikler eller bilder. 
Vi har også et godt samarbeid med trykkeriet som er valgt 
etter anbudsrunde.  

Redaksjonen har arbeidet videre langs de linjene som ble 
foreslått til styret forrige år. Da fant vi fram til løsninger som 
gir tre utgaver i året med ca 36 siders omfang og en utgave 
som også inneholder sakspapirer til klubbens årsmøte med 
noe større omfang. Dette gir redaksjonen muligheter til å 
produsere et innholdsmessig og kvalitativt tilfredsstillende 
blad for klubbens medlemmer innenfor budsjetterte 
rammer.

Medlemmer som ønsker å sende artikler og bilder for 
publisering i bladet kan fortsatt kontakte redaksjonen på 
e-postadressen redaksjon@lundehund.no .

Klubben har også en god del rosetter, som jeg har telt opp for 
å synliggjøre utgifter til rosetter og det lagret vi har. De fleste 
rosettene er flere år gamle. Antagelig har det vært kjøpt inn 
i store mengder for å få de rimeligst mulig. Dermed har vi 

et stort varelager. Dette styret blir å kjøpe inn når vi trenger 
og i mindre mengder. Rosett verden har endret seg mye i det 
siste slik at nå fins det mange flotte rosetter å velge mellom. 
Og da er det dumt at vi har store lagrer.

ÅRSMELDING FRA AVDELING TRØNDELAG
Styret for Norsk Lundehund Klubb Avdeling Trøndelag har i 
2018 bestått av:

• Hilde Birgitte Berg Altø (leder)
• Jann-Magnar Fiskvik (nestleder)
• Claudia Melis (sekretær)
• Gunn Tove Ormset (kasserer)
• Marc Daverdin (styremedlem)
• Iren Storli (varamedlem)
• Siri Monkan (varamedlem)
• Revisorer: Mari Østgaard, Trond Åge Seem (vara)
• Valgkomite: Unni Hofstad, Rita Daverdin 
• Vara: May Elisabeth Lernæs Selbekk

Avdelingen avholdt årsmøte 10.mars. Styret har hatt 3 
ordinære styremøter. I tillegg har flere saker blitt behandlet 
på epost.

Avdelingen har hatt følgende aktiviteter i perioden:

Agilitykurs Sportshunder 7-8. april
Dette ble holdt i Trondheim hundehall, som er en nybygd 
flott hall med kunstgress beliggende på Klett, like sør for 
Trondheim. Som tidligere har vi brukt Sportshunder som 
kursholdere.

Totalt deltok 13 hunder og 18 ledsagere, hvorav 4 var barn. 
For de fleste hundene var dette det første møtet med Agility. 
Takket være gode instruktører kom alle hunder og deres 
ledsagere gjennom disiplinene; høydehopp, lengdehopp, 
bom, vippe, møne, slalom, tunnel og hjul med til dels stor 
entusiasme.

Treff Skånes, Levanger 12. august 
Vi inviterte til Lundehundtreff søndag den 12. august på 
friluftsområdet Skånes som ligger mellom Levanger sentrum 
og Verdal sentrum. 10 tobeinte og 10 Lundehunder var 

møtt fram. Alle fikk en fin luftetur på stien langs fjæra med 
påfølgende felles bespisning.

Høsttreff Kvam
Vi hadde i år som i fjor Lundehundtreff på Kvam Motell og 
Camping i samband med Steinkjerutstillingen 1.september. 
Været spilte på lag med oss, og det ble en meget trivelig 
kveld som alltid, der 27 tobeinte og 19 firbeinte deltok på 
aktiviteter og grilling. Den nye tradisjonen vår som vi startet 
med i 2017 er lundehundrace, og det ble en latterfyllt suksess 
i år også. 

Agilitykurs sportshunder 20-21. oktober
Vi arrangerte agilitykurs hos Sportshunder i oktober, 
og med 7 påmeldte hunder var det en meget trivelig og 
vellykket helg. 

Julelunsj Øye grendahus 2. desember
Avdelingens siste arrangement i 2018 var den tradisjonelle 
julelunsjen i Øye Grendehus, søndag den 2. desember. Flott 
vær og tur ble det med mange glade fire og tobeinte. Hele 
24 voksne, 11 barn og 22 hunder inkludert 3 valper på 9-12 
uker og 3 valper på 6 måneder og oppover delte dagen med 
oss. Det var ekstra moro å se så mange nye ansikter, og at det 
også var hele seks valper. 

Støtte til kursavgift
Medlemmer som ikke hadde anledning til å delta på 
agilitykurs pga. lang reisevei, kunne søke om støtte på 
kr. 500 for deltakelse på ett lignende aktivitetskurs i sitt 
nærområde. Avdelingen satte av kr. 3000 til dette formålet. 
Ingen søknader kom inn.

Grasrotandel til Avdeling Trøndelag
Avdelingen er registrert for å motta støtte gjennom 
Grasrotandelordningen til Norsk Tipping. Ordningen ga en 
inntekt på 13515 NOK i 2018. 

ROSETTER OVERSIKT 2018 Antall Innkjøpspris Lagerverdi
HP Valp 9  kr 30,90  kr 278,10 
BIR Valp 4  kr 31,10  kr 124,40 
BIM Valp 3  kr 31,10  kr 93,30 
Barn og Hund 16  kr 22,40  kr 358,40 
BIR Junior 4  kr 31,10  kr 124,40 
BIM Junior 3  kr 31,10  kr 93,30 
Excellent 48  kr 31,10  kr 1 492,80 
Very good 16  kr 31,10  kr 497,60 
CK 47  kr 32,50  kr 1 527,50 
Championat 14  kr 51,40  kr 719,60 
Cert 5  kr 36,10  kr 180,50 
BISS 1  kr 124,70  kr 124,70 
BIR 8  kr 51,40  kr 411,20 
BIM 7  kr 51,40  kr 359,80 
BIR Veteran 4  kr 31,10  kr 124,40 
BIM Veteran 3  kr 31,10  kr 93,30 
HP AVL Klasse 17  kr 31,10  kr 528,70 
HP Oppdrett 12  kr 31,10  kr 373,20 
Beste oppdretter kl. 6  kr 31,10  kr 186,60 
Beste Avlsklasse 7  kr 31,10  kr 217,70 
Sum lager 2018  kr 7 909,50 
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ÅRSRAPPORT FRA FINNMARK 
v/ Janne-Grethe Konst Strøm

Pr. 12.03.2019 er det 19 lundehunder i Finnmark. Fordelt 
på 13 hanner og 6 tisper. I 2018 er det født et valpekull 
i Finnmark. Vi håper på flere i 2019, da det er flere som 
forsøker å parre tispene sine.

ÅRSRAPPORT FRA TROMS
v/ Nina S. Schneider 

Året startet med hundetellingen. De aller fleste svarte på 
spørreskjemaet som var sendt ut, og noen ble kontaktet på 
telefon. Det var bare en eier vi ikke fikk kontakt med. 

Pr. desember 2018 bodde det 48 lundehunder i fylket, fordelt 
på 26 hannhunder og 22 tisper. Det har vært en fin økning i 
antall hunder, hele åtte valper flyttet til fylket i løpet av 2018, 
herav fem hannhunder og tre tisper. En ung voksen tispe har 
flyttet til fôrvert i Troms. I tillegg har vi to hannhunder fra 
krysningsprosjektet, en B2 og en I1. To hunder døde i 2018.

Det ble født ett kull i fylket tidlig i 2018. Mye ligger til rette 
for at det blir flere kull i fremtiden, med nye hunder, mange 
mulige kombinasjoner og relativt korte avstander. Flere har 
forsøkt å pare tispa uten å lykkes. Vi håper at tispeeierne i 
fylket vil fortsette å prøve. Det er mange fine hannhunder å 
velge mellom.

Det ble arrangert to uformelle treff i Tromsø-området, ett i 
januar og ett i april. 

Også i 2018 var vi aktive med eggletingen ved Tromsø 
lufthavn Langnes. Dette er en populær aktivitet som mange 
ønsker å være med på. Flere unge hunder fikk «opplæring» 
i 2018, og det er hver gang utrolig å se hvor fort hundene 
forstår hva dette dreier seg om. Sesongen startet 21.mai 
og ble avsluttet 16.juni. Totalt fant vi 232 egg fordelt på 
12 dager. Vi ser at antall egg går ned fra år til år og det 
viser at innsatsen vår har en effekt, og dermed bidrar til 
flysikkerheten.

Flere i fylket har vært aktive på utstillinger, dette er 
alltid en fin anledning til å treffe andre lundehundeiere. 
Høydepunktet i utstillingsåret 2018 var NKK Tromsø, 
her deltok 12 lundehunder fra både Troms, Finnmark 
og Nordland. Syv hunder fra Troms tok den lange 
reisen til Sørlandet, for å delta på Lundehunddagene og 
spesialutstillingen.

ÅRSRAPPORT FRA NORDLAND
v/Hilde- Britt Nilsen, Nordland sør (ny kontakt fra høsten 
2018)
Jeg syntes min oppgave som kontaktperson fungerer fint 
og ønsker å fortsette mitt verv. Jeg syntes det er flott at 
kontaktpersonene får kopi av referater etter styremøter. Det 
inkluderer oss og vi får fulgt litt ekstra med på hva som skjer 
i klubben.

v/Else-Britt Lian, Nordland nord (ny kontakt fra høsten 
2018)
Som fylkeskontakt for Nordland nord har jeg hatt noen 
henvendelser, både på mail og pr telefon. Dette gjelder 
henvendelser om valp og mulige parrings-partnere. Syns 
det har vært fantastisk koselig og givende!! Har en travel 
hverdag, men jeg gjør så godt jeg kan.

ÅRSRAPPORT FRA HORDALAND/SOGN & 
FJORDANE
v/ Lille Wagtskjold

Totalt er det nå 59 hunder i Hordaland og Sogn & Fjordane. 
Av disse er det 6 nye valper.

Det var to kull i 2018, begge med bare 1 valp, dessverre. 
Videre var det 8 hunder som døde i 2018/2019. Halvparten 
av disse hundene oppnådde å bli mellom 10 og 15 år, og det 
må vi si er gledelig.

Den eldste hunden nå er Lupachi’s Marja som eies av Else 
Karin Neset i Modalen. Marja nærmer seg 14 år og er 
fortsatt sprek og rask, og går sine daglige turer.

Det ble dårlig med organiserte treff, bare noen få «på 
sparket», men dette året begynte godt, med 10 hunder som 
møtte opp med sine eiere og gikk en lang tur sammen.

ÅRSMELDING FRA OPPLAND
V/ Gro W. Viken 

Hei!  Her kommer rapporten fra Oppland - ikke så lange 
epistelen, men viktig lell. 

Pr. 31/12 2018 var det i Oppland 24 lundehundeiere med 

Eiendeler
Pr. 31.12.2018 har Norsk Lundehund Klubb Avdeling 
Trøndelag følgende eiendeler:

• Ett utstillingsbord
• Ett utstillingstelt
• To dommerkofferter
• En roll-up
• Ett hinder 
• En tunnel

Innlegg til Lundehund-nytt
Styret har sendt inn kort rapport om aktiviteten i avdelingen 
til samtlige 4 nummer av Lundehund-nytt i 2018.

Facebook
Avdelingen har en egen Facebook-side: Norsk Lundehund 
Klubb Avdeling Trøndelag.

https://www.facebook.com/pages/Norsk-Lundehundklubb-
avd-Tr%C3%B8ndelag/1590730547819151?fref=ts

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

totalt 33 Norsk Lundehunder, det går fremover! (I fjor var 
det 26) Det var 13 hanner, 20 tisper. Vi har fått flere hanner, 
men fremdeles er antallet tisper markant større.  Eldste hund 
er Fenris Håkon i Gjøvik, han blir 13 år 19/6-19, har vært 
brukt i avl og har det fint! 

Vi har for øvrig fått vår første prosjekt-valp - han bor 
i Gausdal og ble født i sept. -18; han er blanding av 
Norsk Lundehund og Buhund.  I tillegg ventes det 
krysningprosjekt-valper i Lillehammer i februar -19! 

De månedlige fellestreffene for Hedmark og Oppland 
fortsetter på Prøysen-stua i Ringsaker; i 2018 startet vi opp 
allerede i januar og vi hadde 9 treff. På noen av treffene 
hadde vi med eiere og hunder fra andre fylker, noe vi syns er 
veldig trivelig, og som vi håper fortsetter i 2019 - ALLE ER 
VELKOMMEN! 

ÅRSBERETNING FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG 
TELEMARK.
V/ Gerd Haugen 

I distriktet er det for tiden 45 tisper og 42 hanner, hvorav 
10 krypte. Det er en svak oppgang på antall, og disse 87 
hundene er fordelt på 73 eiere.

ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL
v/ Cecilie Standal (ny kontakt fra høsten 2018)

Jeg tok utfordringen og ble ny fylkeskontakt i Møre og 
Romsdal høsten 2018. Jeg starta i det små og har arrangert 2 
turer, så får vi se etter hvert om vi får til andre ting fremover 
og finne ut hva det er interesse for blant lundehund eiere i 
fylket. Jeg synes det et utrolig kjekt å være sosial sammen 
med lundehundeiere og deres hunder. 

Første turen gikk til Kråkvika friluftsområde på Vestnes. 
Denne turen var det Loke, Eira og Karo med sinne familier 
som deltok. Det var en flott tur inn til gapahuken. 

Andre turen gikk innover vass-stranda. Da var det Kleng, 
Loke, Sonny, Sam, Karo, Kompis og buhunden Dreng med 
sin familie. Vi hadde en trivelig tur og hundene fikk leika og 
strekt på beina.

RAPPORT FRA AUST OG VEST AGDER
v/Gerd Langenes

Vi i Agder har hatt 4 felles gåturer med hundene. 2 
ringtreninger med kaffi og kos, på Birkelid. 

Så hadde vi arbeidet med å arrangere årets spesialutstilling 
på Åros i Søgne. Dette ble en stor suksess, med flott vær og 

fantastiske tilbakemeldinger!

Vi avsluttet 2018 med tur i desember, inn i skauen ved 
Søgne gamle prestegård. Der inne hadde vi fått låne en 
lavo. Inne i lavoen var det tent opp og var godt å varmt. Vi 
ble servert risgrøt, saft og klementiner. ( en snill liten sønn 
var kommandert til lavoen for å fyre og holde grøten varm, 
før vi andre kom frem..) Tror vi gjentar denne koselige 
juleavslutningen. 

Det ble født 5 lundehundvalper i Agder dette året og det er 
kjempegøy, men målet for 2019 er å få enda flere..

Så har vi fått noen nye fantastisk hyggelige lundehundeiere 
her i sør, men vi trenger mange flere! Og spesielt flere 
hannhunder til avl er ønsket.

RAPPORT FRA ROGALAND
v/Liv Skjervik

Antall lundehunder i Rogaland holder seg nokså stabilt på 
rundt 50. I utgangen av 2018 var det 52 lundehunder, 29 
hanner og 23 tisper. 

Det har vært 4 valpekull med i alt 10 valper. Av disse har tre 
funnet nye hjem i Rogaland. Fire hunder er døde og 2 har 
flyttet ut av fylket. Eldste lundehund er Palunà s Runa som 
er 14 år.

Hver tirsdag har vi treff i hundeparken, med varierende 
antall deltagere, alt ettersom været er. Nye hundeeiere er 
velkommen i hundeparken med sine firbeinte!

Siste tirsdag før jul hadde vi som vanlig juleavslutning med 
riskrem, småkaker og utlodning.

I juli var det Ognøytreff i den store hagen til fam. Ognøy. 
Pga langvarig tørkeperiode ble det ingen grilling, men god 
gryterett med tilbehør ble servert til mange tobeinte mens de 
firbeinte utforsket hagen og hverandre!

I slutten av august ble det nytt treff på Talgje, også her 
med det beste været og god oppslutning av to - og firbeinte 
deltagere.

På flyplassen har hundene gjort en god jobb i mai/juni med 
eggsanking, og Avinor er veldig fornøyd med resultatet.

Takk til alle!

Styret ønsker å takke alle våre tillitsvalgte, frivillige og andre støttespillere 
for deres innsats og engasjement for lundehunden og klubben i året som er gått!
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VEDLEGG 1 TIL ÅRSMELDING 2018, KLUBBENS EIENDELER

• Originalbildet av Måstad, tegnet av kunstneren 
Aina Johansen fra Værøy. Ble brukt til å trykke opp 
æresdiplomer. Bildet er rammet inn og skal gå som 
et” vandrebilde” mellom klubbens ledere. Er nå hos 
leder.

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

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

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

• 2 stk utstillingstelt. 1 stort telt med stenger, beregnet 
for utstillinger, 3 kaffekanner, 1 høydemåler, 2 
utstillingsbord, malte plasserings kjegler 1-4 plass 
og diverse premier og sløyfer til utstillinger. Er hos 
Karen Elise Dahlmo.

• De resterende Måstadpokalene, som ble gitt av 
familien Burschil fra Tyskland. (25 stk ferdig med 
årstall, ble gitt i 2005). Oppbevares hos Solvor 
Melum. Til Værøy 2012 hadde Klaus Burschil med 
pokaler fra 2023-2029.

• Diverse” standsmateriell”, 1 fiskegarn, 4 glass kavler, 
2 rolluper med bilder og logoen til klubben, 12 kvm 
teppefliser og 7 plakater, er hos Geir Morten Jansberg. 
Roger Gibson har en stor rollup, som klubben fikk 
fra NKK i 2016 med bilde av Benoni og Rosa samt litt 
diverse plakater og inngjerdingen.

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

• Klipparkivet med 12 permer over klubbens historie. 
Samlet inn av Roar og Anne-Lise Torsteinsen. 

• Trykk kloss med klubbens logo. (er nå hos Gunn 
Tove Ormset) Laget til klubbens 50 års jubileum for å 
bruke til trykk på skinn etc. Kan lånes ut.

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

• Lundebua med varelager er hos Merete Evenseth.

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

Sendt til Arkiv i Nord i 2018
• Hefte fra evaluering av Værøytreffet, 

Spesialutstillingen på Øysand og et hefte over alle 
vandrepokalene til klubben med statuttene og 
vinnerne.

• Glassmonument fått til 50 års jubileet fra NKK.

• NLK-fane fra klubbens oppstart, av labben.

• Brodert bilde fått til 50 års jubileet fra den finske 
lundehundklubben. 

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

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

• Ei eske med gamle gjenstander fra arkivet til Sofie 
Schønheyder.

• En del regnskapspermer frem til 2015.

• Sofie Schønheider’s fysiske arkiv fra klubbens 
begynnelse.

• Gammel fysisk arkiv angående registrering av valper 
og utstillinger. Resultatene er lagt inn i Databasen. 
Dette arkivet kommer fra Laila Koldingsnæs Myrvold 
og Gro W. Viken.

Avskrivning 2018
Liten diktafon, innkjøpt i 2010/2011 i forbindelse med 
bokprosjektet. Er nå hos leder Merete Evenseth.

Årsmøte 2019

Regnskap for 2018
med revisors beretning

Regnskap 2018 med budsjett 2018 ( regnskap 2017)
INNTEKTER Regnskap 2018 Budsjett 2018 Regnskap 2017
 annonser i LHN 5 600,00 5 000 4 160
  Lundebua 107 477,00 75 000 109 223
Lundehundtreff/årsmøte inntekt 1 199,00 1 000 1 018
Utstilling inntekt 21 756,00 20 000 24 040
Giardia egenandeler 0,00 0 4 905
Gave til Lundehunddagene 2019 4 701,27 0 0
Gave til NLK 1 000,00 15 000
Gaver til helsearbeid 14 840,00 14 048
Kontingenter 135 430,00 150 000 131 390
Gaver til fond for omplassering 0,00 0 25 324
Momskompensasjon 15 719,00 0 14 961
Lotteri-inntekter 3 690,00 4 000 6 041
Renter inn 242,00 300 284
SUM INNTEKTER 311 654,27 255 300 350 394

UTGIFTER
Lundehundtreff/årsmøte utgifter 676,10 30 000 10 476
Porto 2 413,00 4 000 2 361
Lundehundnytt trykking 64 832,50 45 000 48 025
Lundehundnytt utsending 22 796,61 16 000 21 148
Styrets reiser etc 27 756,32 45 000 32 680
Museumsgruppas utgifter 9 648,00 0 0
Utstilling utgifter 23 662,00 25 000 16 497
Lundebua varekjøp 63 726,00 10 000 39 911
Møter, kurs og oppdatering av  tillitsvalgte 18 100,00 2 000 2 066
Dommerseminar 0,00 0 0
Kontorutstyr og materiell 2 738,00 0 1 052
Representasjon, PR, annonser hos andre 19 447,35 10 000 19 562
Avls og sunnhetsutvalget 23 642,00 25 000 22 832
X-prosjekt 16 014,00 25 000 14 591
Giardiagruppa 0,00 15 000 250
Oppdretterseminarer 7 760,90 15 000 6 282
Mentalitet og adferd 0,00 2 000 0
Data, web etc 2 607,00 2 500 13 760
Valpeformidling -100,00 0 0
Gaver fra NLK 3 108,00 3 000 6 823
Bank og kortgebyrer 964,71 500 961
SUM UTGIFTER 309 792,49 275 000 259 277

OVER- / UNDERSKUDD 1 861,78 -19 700 91 117

Forts. neste side
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Årsmøte 2018
Kontingent-, revidert budsjett 2019 

og budsjettforslag 2020

ALLOKERTE MIDLER Regnskap 2018
Kapselprosjektet 80 000,00
Giardiatester 12 000,00
Helsearbeid 28 928,00
Fond til omplassering 25 324,00
Sum allokerte midler 146 252,00

KASSABEHOLDNING PR 1/1 2019
Bank 436 110,00
Kontanter 7 100,00
Utestående fordringer 14 705,00
Gjeld 7 358,62
Disponible midler til dekning av underskudd i 2019 304 304,38

Revisors beretning Norsk Lundehundklubb sitt Årsmøte 2019

Krav til regnskapet

Om regnskapet og anbefalinger

Revisor har ingen ytterligere kommentarer til regnskapet.

Konklusjon 
Regnskapet til Norsk Lundehundklubb  1.1.2018-31.12.2018 godkjennes.

Harstad 02.05.2018

Øyvind Hjelme

En organisasjon i denne størrelse trenger ikke følge Norsk Regnskapsstandard (NRS) selv om 
dette anbefales. Eneste konkrete formkrav er at regnskapet skal gi en best mulig 
informasjon om økonomien for organisasjonens medlemmer. 
En organisasjon av denne størrelse har ikke revisjonsplikt, men bør gjennomføre revisjon av 
hensyn til egenkontrollen.

Kasserer har gått bort fra manuelle posteringer i excel (i 2017) og bruker no et 
regnskapsprogram. Det er ikke lenger et rent kontantstrømregnskap da leverandørgjeld og 
kundefordringer er tatt inn i regnskapet som egne posteringer. 

Saldo på Landkredittkonto er pr 31.12.2018: kr 437.135,80. Driftsregnskapet viser et positivt 
resultat på 37.853,88. Revisor har hatt noen spørsmål til regnskapet og fått oppklarende 
svar fra kasserer. Det har vært en negativ kontantstrøm i klubben på kr 42.187,03.

Generelt sett er regnskapet ryddig ført og etter overgangen til nytt system er regnskapet 
mye enklere å kontrollere og holde oversikt i. Det har siste årene blitt en tydelig bedring på 
gode bilag fra alle som ber om kostnadsrefusjon. Med bakgrunn i at det er et omfattende 
regnskap som er ført på frivillig basis er kvaliteten på regnskapet god. 

Revisor er kjent med at klubben har andre eiendeler. Dette inngår ikke som en del av 
regnskapet til klubben.

Forts. neste side

 Revidert budsjett 2019 og budsjett 2020
INNTEKTER Budsjett 2019 Rev budsjett 2019 Foreslått budsjett 2020
Annonser i LHN 5 000 7 500 10 000
Lundebua 130 000 75 000 100 000
Lundehundtreff/årsmøte inntekt 1 000 1 000 1 000
Utstilling inntekt 25 000 25 000 35 000
Giardia egenandeler 0 0 0
Gave til Lundehunddagene 2019 0 4 701 0
Gave til NLK
Gaver til helsearbeid
Kontingenter 150 000 150 000 150 000
Gaver til fond for omplassering 0 0
Momskompensasjon 0 0 0
Lotteri-inntekter 4 000 5 000 5 000
Renter inn 300 300 300
SUM INNTEKTER 315 300 268 501 301 300

UTGIFTER
Lundehundtreff/årsmøte utgifter 20 000 5 000 5 000
Porto 2 000 4 000 4 000
Lundehundnytt trykking 45 000 55 000 55 000
Lundehundnytt utsending 17 000 20 000 20 000
Styrets reiser etc 50 000 30 000 30 000
Museumsgruppas utgifter 0 5 000 5 000
Utstilling utgifter 30 000 25 000 30 000
Lundebua varekjøp 60 000 30 000 30 000
Møter, kurs og oppdatering av  tillitsvalgte 5 000 10 000 10 000
Dommerseminar 10 000 10 000 0
Kontorutstyr og materiell 2 000 2 000 2 000
Representasjon, PR, annonser hos andre 20 000 20 000 20 000
Nordisk møte for tre personer 18 000 18 000
Avls og sunnhetsutvalget 30 000 35 000 35 000
X-prosjekt 30 000 20 000 20 000
Giardiagruppa 15 000 2 000 0
Oppdretterseminarer 10 000 15 000 15 000
Mentalitet og adferd 2 000 0 2 000
Data, web etc 6 000 3 500 13 500
Valpeformidling 0 500 0
Gaver fra NLK 6 000 3 000 3 000
Seminar ang revidering av RAS 50 000
Bank og kortgebyrer 500 250 250
SUM UTGIFTER 360 500 313 250 367 750

OVER- / UNDERSKUDD -45 200 -44 749 -66 450
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Årsmøte 2018
Saker til behandling

• Sak fra medlem Ellen Utsi:
Krysningsprosjektet skal revidere prosjektplanen i løpet av våren 2019. I den forbindelse foreslår jeg at 
prosjektplanen skal godkjennes av årsmøtet i 2020, da dette er klubbens høyeste organ. 

Dette vil da bli bindende for krysningsprosjektet etter årsmøtet i 2020 og eventuelle endringer må behandles av 
årsmøte før det kan innføres. 

Jeg ønsker at medlemmene skal få si sin mening om hvilke helsemessige krav man skal stille til de hundene som 
skal bidra i krysningsprosjektet, da man håper på krysningsprosjektet skal forbedre rasens helse. 

Styrets kommentar:
Forslaget fra Ellen Utsi omfatter spørsmål om vesentlige forhold som vedrører bruk av klubbens lovverk og daglig 
drift av klubben. Styret har derfor bedt NKKs Organisasjonsavdeling om råd ved behandling av forslaget.

Svaret fra NKK er klart på at forslaget (om prosjektplanen) ikke kan vedtas av årsmøtet. Raseklubbene (som Norsk 
Lundehund Klubb) har fått tildelt ansvaret for å forvalte sin rase. Disse oppgavene er det styret i klubben som skal 
ivareta, eventuelt gjennom avlsrådet (hos oss ASU).

Årsmøtet kan altså ikke vedta å ta fra styret muligheten til å forvalte rasen mellom årsmøtene, slik forslaget gir 
uttrykk for. Det vil stride mot NKKs lovmal som klubbens lover er bygget på. 

§4-3 i lovmalen lister uttrykkelig opp hva som er styrets oppgaver. Det er ikke anledning til å endre lovmalen på 
dette punktet fordi det er NKKs Representantskapsmøte (NKKs høyeste instans) som har vedtatt denne. 

At årsmøtet i lovens §3-4 er tildelt myndighet til å instruere organer i klubben, gir ikke anledning til å instruere 
avlsrådet. Det vil stride mot oppbyggingen av lovverket. Formålet med å presisere styrets ansvar er å sikre at 
ikke enkelte grupperinger får mulighet til å fremme egeninteresser. Styret må til enhver tid ha mulighet til å 
kontrollere oppnevnte utvalg og se til at avgjørelser tas på et grunnlag som er både vurdert av fagråd og som skal 
tjene rasen som helhet. Styrets arbeid påvirkes gjennom valg av styremedlemmer eller ved at medlemmene tar 
kontakt med styret og kommenterer forhold/innspill som de mener er relevante for Krysningsprosjektet, men det 
vil være opp til styret hvordan innspillene skal behandles.

Svar fra NKK er vedlagt i sin helhet på neste side.

Forts.

Innkomne saker

Forslag til kontingent: Økning fra 1. januar 2020
Styret i Norsk Lundehund Klubb ønsker Årsmøtes godkjenning for å øke kontingenten med kr 50,-  
til kr 350,- fra 1. jaunar 2020.

Kontingenten ble sist endret i 2016 på Årsmøte i Lofoten. Det er driftsutgifter som porto, trykking og utsending av 
medlemsblad, samt generell økning av faste aktiviteter som utstilling og promotering av rasen som er blitt dyrere, 
som gjør at vi nå ber om økning i kontingenten for våre medlemmer. 

Grunnkontigenten til NKK er pr dags dato kr 220,- og med vår økning blir kontigenten kr 570,-.

Konklusjon: 
Styret har overordnet ansvar for all virksomhet i Krysningsprosjektet, i tråd med klubbens lovverk. 
Krysningsprosjektets prosjektplaner skal derfor legges fram for styret til godkjenning på lik linje med 
andre prosjekter og planer i alle klubbens utvalg. Forslaget strider mot klubbens lover.

Styrets vedtak: 
Som også NKK redegjør for er avl og sunnhetsutvalget underlagt styret og ikke årsmøtet, derfor kan 
ikke  det som er innholdet i saken vedtas.
Styret anbefaler at saker som er relevant ved revisjon av prosjektplanen for Krysningsprosjektet tas 
opp til diskusjon på medlemsmøtet.

Svar fra NKK, vedlagt i sin helhet:

Saker fremmet av styret
1.  Økning av kontingenter fra 1. jaunar 2020
 Se sak under pkt 7. på dagsorden.

2.  Utdeling av hederspris
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Årsmøte 2019
Valg

Stilling Kandidat

Leder Merete Evenseth, Troms  (ikke på valg)
Nestleder Elisabeth Røsholdt, Buskerud (ny, velges for 2 år)

Styremedlemer Karen Elise Dahlmo, Nordland  (ikke på valg)
Solveig B. Steinnes, Troms  (ikke på valg)
Tor-Arne Helle, Hordaland  (ny, velges for 2 år)

Varamedlemmer til styret Gunn Haugstulen, Oppland  (gjenvalg, velges for 1 år)
Morten Strandmoe, Vestfold (ny, velges for 1 år)

Valgkomité Rita H. Daverdin, Trøndelag (leder, velges for 1 år)
Alejandra Garcia, Drammen (ny, velges for 2 år)
Astrid Driva Rødsand, Akershus (ny, velges for 2 år)

Vara til valgkomiteen Aud Sommer, Elverum (ny, velges for 1 år)

Revisor Øyvind Hjelme, Troms  (ikke på valg)
Vararevisor Odd Reidar Gautun, Trøndelag  (ikke på valg)

Med hjemmel i klubbens lover ønsker styret skriftlig avstemming ved valget i 2019. 
Ved tidligere årsmøter har punktet om valg 
på dagsorden tatt uforholdsmessig lang tid å 
gjennomføre. Valgkomiteen ønsker derfor å 
gjennomføre skriftlig valg på årsmøtet på en bedre 
måte. 

Skriftlige valg gjennomføres nå fra starten av  møtet. 
Stemmesedler som er lagt ved denne utgaven av 
Lundehund-nytt  benyttes ved valget på møtet. Se 
nærmere utfyllende informasjon om valgprosessen 
nedenfor.

Stemmeseddelen fylles ut og kan leveres  til 
valgkomiteen ved registrering eller under møtet helt 
til valget erklæres for avsluttet. Valget avsluttes av 
valgkomiteen i passende tid for tellekorpsets  arbeid.

Tellekorpset overtar så valgsedlene, teller opp 
stemmene og presenterer resultatet under punkt 
”Valg” på dagsorden.

Gjennomføring av valget 2019
Valget gjennomføres som skriftlig avstemming. Ved siste 
årsmøtene i 2017 og 2018 ble valgprosessen endret: 
• Velgerne kunne levere valgseddel ved registrering og 

utover i møtet, fram til valget ble erklært avsluttet i løpet 
av møtet. Dette var vellykket.  

• Opptellingen av stemmene tok framdeles for lang tid. 
Stemmeseddelen er derfor forenklet slik at den er lettere 
å telle opp på kortere tid.

Valgprosessen
Valget gjennomføres på følgende måte:
• Valget startes ved registrering av deltakerne på møtet og 

avsluttes noe ute i møteplanen. Avslutningen erklæres 
av valgkomitéen noe tidligere på møteplanen enn selve 
valg-punktet. 

• Stemmesedler som er lagt ved Lundehund-nytt benyttes 
ved valget på møtet. 

• Det er anledning for valgdeltakerne å levere 
stemmeseddel fra registreringstidspunkt og utover i 
møtet fram til valget avsluttes. 

• Valgt tellekorps starter tellingen umiddelbart ved valg 
slutt.

• Resultatet offentliggjøres på vanlig måte av 
valgkomitéen under punktet ”Valg” på dagsordenen.

Stemmeseddel
Stemmesedlene ligger vedlagt denne utgaven av Lundehund-
nytt og er i år utformet for å dekke valgkomitéen anbefaling.  
Sett kryss ved de kandidatene du stemmer på. Ved for mange 
kryss forkastes stemmeseddelen.
STEMMESEDDEL SOM ER LAGT VED LUNDE HUND-
NYTT BENYTTES BÅDE VED VALGET PÅ  ÅRSMØ TET 
OG VED FORHÅNDSSTEMMING.

Forhåndsstemming ved valget 2019
Stemmegivning med forhåndsstemmer er hemmelig (§3.2). 
Medlemmer i Norsk Lundehund Klubb har stemmerett. 
• Stemmeseddel som er lagt ved Lunde hund-nytt benyttes 

ved forhåndsstemming. 
• Dersom du nytter deg av forhåndsstemming må 

denne stemmeseddelen ikke signeres, men legges i 
egen konvolutt. Lim igjen konvolutten og merk den 
"FORHÅNDSSTEMME". 

• Legg så denne merkete konvolutten i en ny samle-
konvolutt, hvor du også legger ved en egen lapp med ditt 
navn og medlemsnummer i NLK/NKK. 

• Send så samle-konvolutten med innhold til Norsk 
 Lundehund Klubb v/leder Merete Evenseth, 
 Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdalen. 

• FORHÅNDSSTEMMEN MÅ VÆRE MOTTATT 
SENEST ONSDAG 26. JUNI 2019.

Morten Sølsnes Strandmoe (varamedlem til styret)
Jeg bor i Sandefjord og er gift med Tove Elisabeth 
Strandmoe. Er 57 år og arbeider innen administrasjon for 
Vidaråsen Landsby (En antroposofisk landsby for og med 
voksne utviklingshemmede). Vi har 4 lundehundtisper, og 
vi fikk vår første for snart 10 år siden. Gjennom årene har vi 
hatt 10  kull med valper. Før det hadde jeg en kongepuddel. 
Er oppvokst med schæfer og labrador.

Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet 
enn innenfor hund
Jeg har vært aktiv i foreningslivet i alle år. På 1980og 1990 
tallet i den internasjonale organisasjonen Junior Chamber. 
Min andre store hobby er veteranbiler og da i særdeleshet 
Saab. Har flere eldre utgaver av disse. Jeg har vært aktiv 
i merkeklubben «Saabklubben Gammalsaabens Venner» 
og har innehatt verv der siden slutten av 1980 tallet. 
Bl.a. formann i 7 år Har også vært formann i den lokale 
veteranbilklubben Larvik og Sandefjord Veteranvognklubb

Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige 
organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Holde seg orientert om hva som skjer i klubben. Bidra til 
lokalt engasjement og markedsføre klubben

Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben 
framover
Spre informasjon om rasen og arbeide for å bidra til at flest 
mulige hunder brukes i avlsarbeidet. Jeg ser med bekymring 
at mange hunder ikke brukes i avl, og at mange hunder 
tilsynelatende ikke er forplantningsdyktige.

Tor-Arne Helle (styremedlem)
Eg er oppvaksen på Nord-Europas største innlandsøy, 
men bur i Vaksdal i Hordaland. Utdanna sivilingeniør, 
har erfaring frå forvalting og arbeider med havbruk. Har 
hatt alltid hatt hund og har i dag ein prosjekthund og ein 
lundehund heime, begge på 2.5 år.

Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet 
enn innenfor hund
Eg har brukt mykje tid på å bygge opp det lokale idrettslaget 
med relevante tilbod til både organisert og uorganiserte 
aktiviteter for ungdom. I dag er eg opptatt av utviklinga i 
lokalsamfunnet.

Hva synes du er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige 
organisasjoner som Norsk Lundehund Klubb
Styre i ein så viktig klubb må på ein god måte representere 
mangfoldet av medlemmer. For å få dette til må styret 
være tilgjengelig for medlemmane og ta innkommande 
innspel med i prosessane. Det er viktig at arbeidet med 
prosjekthundane fortsett og at ein følger dette tettere opp.

Hva vil du prioritere som viktigste arbeid i klubben 
framover
Avlsarbeidet for lundehunden må sikres og den 
rasespesifikke avlsstrategien bør evalueres i tett samarbeid 
med oppdrettere. Klubben bør arbeide for at et bredest mulig 
utvalg av hunder skal inn i avl. Geografisk spredning av 
lundehunder som får valper vil øke interessen lokalt og få 
flere interesserte i rasen.

Presentasjon av kandidater til valget 2019
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Lover for Norsk Lundehund Klubb 
Stiftet 22. november 1962 

Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 3. august 2018 
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 11. april 2019 

Kap. 1   Innledende bestemmelser 

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Lundehund Klubb, og forkortes til NLK. Klubben er selvstendig
rettssubjekt og er å regne som egenjuridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub
(NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, med mindre
særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre. Klubben plikter også å vedta lover som pålegger
sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Norsk lundehund. Klubben har verneting i Oslo. 

§1-2 Formål
Norsk Lundehund Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å
bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt å bidra til å fremme utviklingen
av rasen Norsk lundehund. NLK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl
skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:

- Årsmøtet
- Ekstraordinært årsmøte
- Styret
- Valgkomite
- Avdelinger

§1-4 Tilknytning og organisering
Norsk Lundehund Klubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som
beskrevet i klubbens lover.

Norsk Lundehund Klubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid 
gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i 
samsvar med lovmalen. 

Kap.2   Krav til medlemskap 

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som
medlem kan anke avslag i henhold til NKK`s til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Lundehund Klubb og NKKs virksomhet samt å følge side 2 av 6 

Norsk Lundehund Klubbs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette 
seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK 
eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 

§2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse skjer somhovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller
epost) til klubben

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller
annen uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap.7

§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs
Representantskapsmøte. NLK har etablert ordning for husstandsmedlemskap. Medlem har
ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

§2-5 Æresmedlem
Det kan til årsmøtet foreslås særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Kap.3   Organisasjon 

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 31.august.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller 
ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever ¾ 
flertall) 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % +1, blanke 
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det 
forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et 
forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte 
forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er 
valgbare skal forkastes, også aktuelle forhåndsstemmer. 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte. NLKs avdelinger avholder egne 
årsmøter. 
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§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært 
medlem i minst 6 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv 
i klubben. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. 

Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg og skal være styret i hende senest to   uker før 
årsmøtet.  Ved innkallingen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal sendes inn for at 
stemmegivningen skal være hemmelig. 

Hvert medlem kan ha med seg en fullmakt fra ett (1) annet medlem som kan brukes til å avgi 
stemme på saker som legges frem på årsmøtet. 

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som 
har talerett, men ikke stemmerett 

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten 
pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider. 

Med innkallelsen skal følge: 
- Saksliste
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra

medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 31. mars.
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i

hende/poststemplet senest 8 uker før møtedato.
- Fullmaktsskjema

§3-4 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtets oppgaver er å:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter,
innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
f) Behandle og fattevedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.

Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede
forslag.

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
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i) Velge: 
- Leder for 2 år 
- Nestleder for 2 år 
- 3 styremedlemmer for 2 år 
- 2 varamedlemmer for 1 år 
- Revisor med vararevisor for 2 år. 
- Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt vararepresentant for 1 år 

 
Avstemming ved valg skal alltid være skriftlig. 
 
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ 
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til 
tillitsverv i klubben. 

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles. Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. 
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte 
frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet 
til valg. 
 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 20 % av medlemmene forlanger det. 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal 
behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan 
behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 
Benkeforslag er ikke tillatt. 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må 
være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. 
 
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte. 
 

§3-6 Avdelingene 
Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet 
bodistriktenes avdelinger om slik avdeling er opprettet. Bare avdelingsmedlemmer som har betalt 
kontingenten og som er bosatt i vedkommende avdelingsdistrikt kan delta med stemmerett eller være 
valgbare ved avdelingens årsmøte. Øvrige medlemmer har adgang til alle avdelingsmøter, dog uten 
stemmerett. 
 
 

Kap.   4 Styret 
 

§4-1 Styrets myndighet 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 

§4-2 Vedtak og representasjon 
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes 
med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er 
forslaget forkastet. 
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Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal 
føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for 
medlemmene og NKK. 

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte, eller om ny 
nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. 

§4-3 Styrets oppgaver er å
- Lede klubben mellom årsmøtene
- Avholde årsmøte
- Drive klubben i samsvar med klubbens formål
- Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
- Oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide

retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og eventuelt redaktør
- Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK- regionen
- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
- oppnevne representant til NKKs representantskap

Kap.   5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 

§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens
arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal
besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i
regnskapsførsel.

Kap.   6 Diverse bestemmelser 

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og 
endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt 
som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av 
medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må Stadfestes på 
ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om 
oppløsning i kraft.
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Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte 
noe spesielt tilfaller midlene NKK. 
 

§6-4 Flertallsdefinisjoner 
Simpelt flertall 

- Flest stemmer 
 
Alminnelig flertall 

- 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
- Blanke stemmer teller ikke 

 
Absolutt flertall 

- 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
- Blanke stemmer teller 

 
Kvalifisert flertall 

- 2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall 
- Blanke stemmer teller 
- Bruk er vedtektsfestet 

 
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler. 
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Fra Avl- og sunnhetsutvalget Fra Avl- og sunnhetsutvalget

Rasespesifikk Avlsstrategi – Hvem, hva, hvorfor? 
Tekst Hanna Gautun

NKK kunngjorde i 2013 at alle rasklubbene 
tilsluttet dem skulle utarbeide en strategi for 
avlen i deres rase. Klubbene fikk tilsendt en mal 
for dokumentet med frist 31.12.2013 for å sende 
inn et forslag til godkjennelse. 

Hensikten med at RAS er å samle offisiell 
informasjon om rasen i ett dokument sammen 
med målrettede strategier for hvor klubbens 
avlsarbeid for rasen. 

Hva inneholder RAS?
I RAS finner du en kort beskrivelse av rasen og 
dens opprinnelige funksjon. Videre tas følgende 
tema opp i hvert sitt kapitel: 

• Rasens populasjon (Utvikling 
av antall lundehunder, 
gjennomsnittlig kullstørrelse, effektiv 
populasjonsstørrelse, innavlsgrad og bruk 
av avlsdyr)

• Helse (Forekomst av helseproblemer, 
sykdommer og/eller defekter, samt 
reproduksjonsproblemer)

• Mentalitet og bruksegenskaper (Historisk 
bruk og muligheter i dag)

• Atferd
• Eksteriørbedømmelse

For hvert område er det angitt kortsiktige og 
langsiktige mål og strategier for å nå disse. NLK 
har i tillegg valgt å legge ved en handlingsplan 
med detaljerte tiltak som klubben skulle 
fokusere på i de kommende 5 årene og på lenger 
sikt.

Hva slags nytte har du som lundehundeier av 
RAS?
RAS forteller om lundehundens helse og om 
rasens tilstand med tanke på antall hunder og 
størrelse på avlspopulasjonen – altså hvor mange 
hunder som går i avl. Dette er viktig og nyttig 
å vite, både for den som tenker å skaffe seg en 
lundehund, for den som eier en lundehund og 
særlig for de som driver oppdrett av rasen eller 
som planlegger å gjøre det.

Som lundehundeier, enten du er tispe- eller 
hannhundeier, gir RAS en god oversikt over 
rasens tilstand og klubbens arbeid for å bedre 
den. Alle godkjente RAS kan finnes på NKKs 
hjemmeside. NLKs RAS finnes også på klubbens 
hjemmeside.  Vi oppfordrer derfor alle til å sette 
seg inn i dokumentet!

Det snakkes og 
henvises ofte 
til klubbens 
Rasespesifikke 
Avlsstrategi, 
eller RAS som 
det forkortes, 
men hva er 
dette for et 
dokument og 
hvem er det 
nyttig for?
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Etter den opprinnelige planen skulle RAS revideres i år, men NKK har utsatt dette til 2020. I NLK 
er det ASU som har ansvaret for å lage RAS og å revidere RAS. Styret vil kvalitetssikret RAS og 
godkjenne dokumentet. Det betyr at i løpet av 2020, skal NLK skrive en oppdatert revisjon av RAS. 
Det vil bli flere muligheter for deg som er interessert i lundehunden til å komme med innspill til ASU 
med tanke på revisjonen.

Bruk OCR-koden til 
å hente NLKs RAS 
fra NKKs nettsider

Styret og Avl- og Sunnhetsutvalget(ASU) sendte ut en 
høring angående justering av pris for lundehundvalper 
og paringsavtale til klubbens medlemmer med svarfrist 
31.12.2018. I et forsøk på å fokusere innspillene ble høringen 
utformet med et forslag til pris og paringsavtale. 

Målsetningen har vært at klubbens anbefalinger skal være 
enkle, og ha bred støtte blant medlemmene. I tillegg ønsker 
vi å følge utviklingen i raser det er naturlig å sammenligne 
seg med.

Vi mottok skriftlige innspill fra 23 medlemmer. Blant disse 
var stort sett alle de mest aktive oppdretterne våre med (nye 
og gamle), tispe og hannhundeiere. Medlemmene i ASU 
deltok ikke i høringen. Styret og ASU er veldig fornøyde 
med den store deltagelsen og har valgt å følge flertallets 
oppfatning.

Valpepris
Valpeprisen ble forslått økt til 15000 kr. Innspillene fordelte 
seg som følger:

14 000 kr 15 000 kr 16 000 kr Ingen mening
0 16 6 1

I vår rase selges alle valper med en forventning om at de 
skal benyttes i avl såfremt de er klinisk friske, har godt 
gemytt og for hannhunder, har testiklene på rett plass. 
Utstillingsresultater har liten betydning for en lundehunds 
verdi som avlsdyr.

NLK anbefaler at valpeprisen settes til 15000 kr.

Betaling til hannhundeier
Her må eventuelle sprangpenger og betaling pr levende valp 
sees i sammenheng. 

Bør sprangpenger gjeninnføres? 
Nei Bør gjeninnføres Ingen mening
14 8 1

Bør betalingen pr levende valp til hannhundeier økes med 
valpeprisen?

Bør ikke økes Økes med valpeprisen Ingen mening
1 20 2

Et klart flertall (20 personer) mente her at betalingen til 
hannhundeier bør økes i takt med økningen av valpeprisen. 
Noen ønsket en prosentsats, mens flertallet (18 personer) 
mente at 2000 kr var et riktig nivå, forutsatt at det ikke 
utbetales sprangpenger.

NKKs anbefaling om at godtgjørelsen for levende valper skal 
utbetales til hannhundeier ved 5 ukers alder ønskes ikke av 
klubbens medlemmer (1 for, 22 mot). Styret og ASU er enig 
i at dette ikke er formålstjenlig i vår rase, da vi stort sett har 
små oppdrett uten mulighet til å opparbeide kapital til å 
betale ut hannhundeier før oppgjøret for valpene er mottatt.

NLK anbefaler at tispeeieren betaler hannhundeier 2000 
kr pr. valp, når valpene er solgt, eller senest ved 12 ukers 
alder. Det utbetales ikke sprangpenger.

Tilbakebetaling ved kryptorkisme
Meningene om kjøper skal få refundert en del av 
kjøpesummen dersom en hannhund ikke har fått ned begge 
testiklene ved 18 måneders alder eller ikke, fordelte seg slik:

Ingen 
refusjon

Refusjon 
beholdes /  
reduseres

Refusjonen 
holdes på dagens 

nivå / økes

Ingen 
mening

8 9 3 3

I høringsutkastet ble det foreslått å fjerne den gamle 
ordningen der hannhundeier betaler tilbake til tispeeieren 
500 kr for kryptorkide hunder. Til dette var meningene som 
følger:

Hannhundeier 
betaler IKKE 

tilbake til tispeeier

Hannhundeier 
betaler tilbake til 

tispeeier

Ingen 
mening

11 3 9

NLK anbefaler at tispeeier refundere 2000 kr til valpekjøper 
dersom en hannhund ikke har fått ned begge testiklene i 
pungen ved 18 måneders alder. Hannhundeier refunderer 
ikke noe.

Ny anbefalt valpepris og paringsavtale i 2019
Tekst Hanna Gautun, foto Jon Wagtskjold

Styret behandlet ASUs anbefalinger 
om paringsavtale og valpepriser 
22. januar 2019. Anbefalingene 
ble gitt med bakgrunn i en høring 
blant medlemmene. Styret støttet 
anbefalingene, og her publiserer vi 
resultatet fra høringen som utgjorde 
grunnlag for anbefalingene. 
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To kull, et renraset lundehundkull og et 
prosjektkull sammen rundt matfatet hos 
oppdretter Aud Sommer, som også har tatt 
bildet.

Et trekløver - Kunna (50%) bak, Varga (75%) foran til venstre og Lundi (100%) foran t.h. 
Foto Ingvild S. Espelien.

Fra Krysningsprosjektet

Å velge ut krysningshunder for avl
Tekst av Ingvild Svorkmo Espelien

Alle valper i krysningsprosjektet 
X-registreres for at NLK skal ha så god 
kontroll som mulig over dem. Dette 
gjelder også de som ikke skal gå videre 
i avl. 

Det er viktig å huske at hele 
krysningsprosjektet foregår parallelt 
med den reinrasa lundehundavlen uten 
at det er åpnet for å bruke krysningene 
i reinraset avl. Det er ikke aktuelt å 
åpne for dette på lang tid, fordi vi først 
må se at vi virkelig får de ønskede 
resultatene. 

Skulle vi ikke få de ønskede resultat 
med tanke på redusert forekomst av 
IL og andre mage-/tarmproblemer, 
samt økt genetisk variasjon, så har vi 
mulighet til å avslutte hele prosjektet 
for en eller flere av de rasene som 
brukes i krysningsprosjektet. Det 
vil ikke påvirke avlen på de reinrasa 
lundehundene. 

Avl på krysningene framover: 
Når vi avler reinrasa lundehund, 

er målet alltid å avle på flest mulig 
individ av hver generasjon, i ulike 
kombinasjoner. På den måten tar 
vi vare på mest mulig av den lille 
genetiske variasjonen vi har i rasen. 

I krysningsavlen skal vi også ivareta 
den genetiske variasjonen lundehund 
har i dag, men samtidig skal vi ha en 
avlsframgang for hver generasjon i 
forhold til de målene vi har satt oss. 

Målsetting for de videre generasjoner 
av krysningsprosjektet er å avle på 
de beste individene med tanke på 
helse, gemytt og etter hvert, eksteriør i 
forhold til å få med flest mulig hunder 
for å bevare den genetiske variasjonen. 

Siden innkrysningene gir økt genetisk 
variasjon hos prosjekthundene, har vi 
en større mulighet for å velge ut noen 
hunder som skal gå videre i avl og 
andre som ikke skal gå videre. Det er 
mao ikke en selvfølge at en krysning 
skal gå videre i avl. Vi kan for eksempel 
velge å utelukke valper i ett kull helt fra 

avl, og heller finne en ny kombinasjon 
som gir et bedre resultat i forhold til 
planen.

Generelle prinsipper for seleksjon i 
prosjektet framover
Generelt utelukker vi kun de hundene 
som vi vet absolutt ikke skal i avl. I dag 
dreier dette seg om: 

Kryptorkisme
En hannhund som er kryptorkid når 
han er fylt 18 mnd, utelukkes fra avl.

Mage/tarm problemer
Dersom noen av krysningene skulle 
utvikle et vedvarende og/eller 
tilbakevendende mage-tarm problemer, 
vil de bli utelukket. Dette er jo nettopp 
noe av det viktigste å unngå framover. 
Hittil har ikke dette skjedd.

Innføring av nye sykdommer i rasen
Per i dag vil ingen sykdommer 
føres inn i stammen av reinrasa 
lundehunder, ettersom krysningene 
bare får avles i prosjektet som går 
utenfor rasen. 

Samtidig planlegger vi for at vi en gang 
skal kunne åpne for bruk av utvalgte 
prosjekthunder dersom vi oppnår det 
vi håper. Da er det viktig at vi passer 
på at vi ikke innfører nye sykdommer i 
den reinrasa lundehunden. 

Det forekommer imidlertid en del 
helsetilstander hos lundehund i 
dag som ikke gir utbredte kliniske 
problemer. Det er ikke et mål i 
prosjektet å utrydde disse. 

Arvelige øyensykdommer
Vi er oppmerksom på arvelige 
øyesykdommer og da særlig 
buhundkatarakt. Dersom en krysning 
øyelyses og vi finner buhundkatarakt, 
skal den utelukkes fra avl. Til nå har 
ikke buhundkatarakt vært påvist hos 
krysningene. De buhundene vi har 
valgt å krysse med er selvsagt fri. 

Alle beslutninger knyttet til avvik på 
øyne blir fattet i samråd med spesialist 
Ernst Otto Ropstad ved NMBU (Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet). 

Epilepsi
Hos norrbottenspets er det en viss 
forekomst av epilepsi. Vi vurderer 
derfor norrbottenspetsene nøye for å 
minimalisere risikoen for å innføre 
arvelig epilepsi. Dette skjer i samråd 
med avlsrådene til Norsk spesialklubb 
for finsk spets og norrbottenspets 
og Spesialkubben för skjällande 
fågelhundar. 

Dersom epilepsi skulle dukke opp hos 
en krysninghund, vil denne selvsagt 
utelukkes. 

HD
NKKs regler i forhold til HD er at for 
de rasene hvor HD utgjør et klinisk 
problem, og der man har krav om 
HD diagnose, tillater NKK at det 
registreres valper etter hunder med 
svak grad (C). HD grad D eller sterkere 
innebærer utelukkelse fra avl. 

Vi vet lite om forekomst av HD hos 
reinrasa lundehund. Lundehunden har 
ikke noe klinisk problem med HD, og 
det har derfor ikke vært behov for å 
HD røntge lundehunder. 

ASU planlegger å gjennomføre en 
begrenset undersøkelse i samarbeid 
med NKK med tanke på HD hos 
reinraset lundehund før vi tar en 
avgjørelse ang bruk av krysninger med 
HD grad C i avlen. 

Når en slik kartlegging er foretatt 
vet vi om det er HD i rasen fra før. 
i så fall kan vi velge å bruke enkelte 
krysningshunder med grad C i avl, 
fordi vi ikke innfører en ny sykdom i 
rasen. 

Derimot – om vi ikke har HD i rasen, 
bør vi ikke uten videre prioritere å 
bruke hunder med grad C i avl. 

Patellaluksasjon
Vi har patellaluksasjon hos lundehund, 
hovedsakelig grad 1. Det har bare vært 
noen svært få tilfeller av sterkere grad 
med kliniske plager for hunden. 

For de rasene som krever undersøkelse 
for patellaluksasjon før avl, er det 
akseptert å bruke hunder med grad 
1 i avl så lenge den krysses mot en 
som er fri. For norsk lundehund er 
det logisk å legge seg på samme linje, 
ettersom gener for dette allerede 
finnes i rasen. Hunder med grad 1 har 
ingen symptom. Det er heller ikke noe 
krav i dag å sjekke lundehunder for 
patellaluksasjon før avl. 

Gemytt  
Hunder som viser tegn til sterk frykt 
eller aggresjon utelukkes fra avl.

Genetisk variasjon  
Etter hvert som vi krysser 
prosjekthundene med lundehund i flere 
generasjoner vil avkommene bli mer og 
mer lundehundlike og det er en risiko 
for at den nye genetiske variasjonen 
tapes raskt. Vi vil derfor, ved hjelp 
av DNA-testing, også følge med at vi 

opprettholder ønsket genetisk variasjon 
når vi krysser tilbake med lundehund.  

NLK har nylig fått støtte fra 
Landbruksdirektoratet for gentesting 
av prosjekthundene.

Valg av prosjekthunder for videre avl
Når vi velger ut prosjekthunder 
for videre avl prioriterer vi ut i fra 
helsemessige undersøkelser og 
ivaretaking av genetisk variasjon

Fra første generasjon er det viktigere 
å få med flest mulig hunder, så fremt 
de innfrir kravene over. Vi ønsker å få 
med flest mulig hunder fra flest mulig 
kombinasjoner slik at vi kan velge ut de 
best egnede i seinere generasjoner.

Fra andre generasjon og videre kan vi 
velge ut litt mer kritisk og prioritere 
ned flere hunder. Der har vi flere 
hunder å ta av. 

I seinere generasjoner kan vi være enda 
strengere når vi velger ut, men det 
er for tidlig å si hvordan utvalget vil 
foregå. Uansett vil helsemessige forhold 
alltid stå sterkest ved prioritering.

Evaluering og endringer i planen
Vi er nå i gang med å evaluere første og 
andre generasjon. De første hundene i 
tredje generasjon er født. 

På grunnlag av de erfaringene vi har 
gjort så langt i prosjektet, vil den 
nåværende planen bli revidert. Et 
slikt prosjekt vil alltid måtte utvikles 
underveis og justeringer gjøres fordi 
vi avler på levende dyr, og alt er ikke 
mulig å forutsi. 

Krysningsprosjektet i regi av 
Norsk Kennel Klub (NKK) og 
Norsk Lundehundklubb (NLK) 
og Norsk Genressurssenter/
NordGen(NGS) ble igangsatt i 
2013. 

De tre rasene norsk buhund, 
islandsk fårehund og 
norrbottenspets krysses med 
norsk lundehund. 

Deretter skal krysningshundene 
avles på siden av den 
reinrasete lundehunden ved 
videre krysning med reinraset 
lundehund. 

Etter at det har gått noen 
generasjoner, vil NLK i samråd 
med NKK og NGS avgjøre 
hvorvidt prosjektet har hatt den 
ønskede effekten, og i så fall kan 
utvalgte prosjekthunder brukes 
i avl innenfor rasen, etter ønske 
blant NLKs oppdrettere.  

Krysningsprosjektet er alltid 
under utvikling. Vi kan ikke på 
forhånd si hvordan resultatet 
i hver generasjon blir, men vi 
må vurdere hundene med tanke 
på hvem av dem som skal gå 
videre i avl. 

Da prosjektet startet, ble det 
satt opp en del kriterier/krav 
i forhold til de hundene som 
skulle brukes i prosjektet. 
Disse kriteriene blir revidert 
ved behov ettersom vi får inn 
helseresultat og andre resultat 
for hver hund.
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Kull 1: Frøy I1 - Gandi
Prosjekthunden Töfra Emil Frøy 
I1 - IS21432/15(X1) og lundehunden 
Gandihlii Lonewolf -CMKU/NL/35/13 
fikk to hannhunder og to tisper.  De 
veide mellom 182 og 249 g ved fødsel. 
Dette er første andregenerasjonskull 
etter en krysning med islandsk 
fårehund.

Oppdretter Aud Sommer har hatt 
en rekke lundehundkull tidligere, og 
har opplevd disse valpene som andre 
lundehundvalper. Hun hadde også god 
mulighet til å sammenligne, da det ble 
født et kull på fire lundehundvalper 
hjemme hos henne. Det skjedde bare to 
dager tidligere. 

Alle krysningsvalpene har seks tær 
på alle labbene, bortsett fra Loppa, 
som har fem. De sover i alle mulige 
og umulige sovestillinger, som andre 
lundehundvalper. 

Fra Krysningsprosjektet

To nye kull i Krysningsprosjektet
Tekst: Krysningsgruppa og oppdretterne

Onsdag 20. februar ble det født to store og flotte kull i krysningsprosjektet.

Kull 2: Alvar B2 – 
Zelda
Prosjekthunden Alvar 
B2 - NO54880/16(X2) 
lundehunden Lyrypa’s Qamile 
Zelda - NO36741/13 fikk tre 
hannhunder og to tisper. 
De veide mellom 147 og 210 
gram. Dette er det første 
kullet i tredje generasjon av 
prosjektet. I dette kullet er 
variasjonen større når det 
gjelder antall ekstratær og 
-klør. Du kan lese mer om 
dette kullet i oppdretter Kari 
Gordings egen beretning. 

Lundesommer Loppa I2. Foto Sten-Inge 
Hübinette

Lundesommer Stella Polaris I2 (Lotte). Foto 
Kaja Børstad

Gohundens D-H kull. Foto Kari 
Gording

• Lundesommer Stella Polaris I2 «Lotte» har flyttet til sin 
nye eier på Nesodden, som jobber med en doktorgrad i 
genetikk.

• Lundesommer Heimdallr I2 «Hero» bor nå hos sin nye 
familie på Dal i Eidsvoll. 

• Lundesommer Loppa I2 har flyttet til Sverige, hvor hun 
bor sammen med fire islandske fårehunder hos sin nye 
eier, som har vært oppdretter av rasen siden 1995.

• Lundesommer Freyr I2 bor i Bergen hos en familie som 
også omfatter både hund og hest.

Darling Hugo var første B3 ut, 
og har så langt vist seg som en 
trygg og selvsikker liten fyr 
som kan teste grenser. Han har 
seks tær på begge forlabber, 
og en liten ekstratå på ene 

bakfoten. Hugo liker å gå opp 
bratte skråninger og kryper 
også gjerne opp på fang. Han 
ukependler sammen med eierne 
mellom Oslo og Kongsvinger.

Egon B3 lyder til vanlig navnet Molte. 
Han bor sammen med Ina, for tiden 
på Öland, sannsynligvis vil de havne 
i Tromsø etter hvert. Molte er enkel å 
ha med å gjøre og lærer fort. Han var 
størst ved fødsel og utflytting, men 
er ikke spesielt stor. Sammenlignet 

med halvsøsken i Zelda sitt første kull 
(100% lundehund), var Molte ved 8 
ukers like stor som tispa, 10% mindre 
enn hannene. Molte har ekstra klør på 
begge forlabbene, trippel på venstre. På 
baklabbene har han fem tær.

Fina Flickra B3 flyttet til Sverige. Flickra 
var midt i valpeperioden størst og litt 
«bøllete» mot søsknene sine. Nå er hun 
en positiv trygg jente som gjør det hun 
klarer for å få fart på lundehundene Finn 

og Isak som hun bor sammen med. Så 
langt har hun ikke vist seg engstelig for 
noe. Hun har seks tær på alle labbene. 

Georg B3 var en ordentlig kosegutt, 
han sovnet gjerne på armen med buken 
opp. Han ble hentet hjem til sine nye 
eiere i Tromsø. I familien bor også 
lundehunden Alfred som Georg helst 

vil være sammen med hele dagen, ikke 
så rart siden Alfred har gitt Georg 
måseegg. Georg har fem tær på alle 
fire labber, og en dobbel klo på ene 
baklabben.

Hedwig B3 var helt nede i 128 gram før 
vekta pekte oppover. Hun har vært minst 
hele tiden, og veide ved utflytting 1760 
gram. Størrelsen kan ha gitt henne både 
litt ekstra kos fra mennesker, og litt ekstra 
kamp med søsken. Hun har i alle fall 
blitt en super sosial og aktiv tispe, glad 

i mennesker og dyr og generelt modig. 
Hedwig har alt startet på valpekurs og 
der får hun skryt. Hun bor sammen med 
eierne sine, en dachs og et par katter i 
Sarpsborg. Hun har ekstratær på begge 
framlabber og høyre baklabb. 

←

←

←

→

→

Kari Gording: Zelda sitt D-H kull Foto: Kaja Grønning og  Terje Gording Hong
I løpet av 38 minutter tidlig på kvelden 
20.2.19, fødte Zelda fem velskapte 
Godhunder. Valpene veide mellom 
147 og 210 gram. Zelda var en rolig 
og omsorgsfull mor. 17 dager gamle 
flyttet valpene på inn vårt kjøkken. Da 
ble også storesøster Amy raskt en god 
omsorgsperson for valpene. 

Etter at valpene kom på kjøkkenet 
la vi stor vekt på at de skulle møte 

mange ulike folk. Dermed ble stell 
og kos med valper, i tillegg til mye 
besøk, en vesentlig del av hverdagen 
de neste seks ukene for oss. Vi begynte 
renslighetstrening på valpene ved å 
jobbe for at de skulle gjøre fra seg i en 
kasse med trepellets i valpebingen. Alle 
valpene gjorde hovedsakelig fra seg 
i denne før de flyttet ut. Om det gjør 
det lettere å få dem helt renslige, vet vi 
foreløpig ikke. 

Valpene har ikke oppført seg på annen 
måte enn valpene i Zelda sitt første kull 
(100% lundehund). De ba hverandre 
opp til lek som andre lundehundvalper, 
de sov gjerne under senga og inni hule, 
og i alle «vanlige lundehundstillinger». 
Alle har også båret egg, for siden en, 
kanskje to av krysningsvalpene havner 
i Tromsø, håper vi å få se Godhund i 
flyplassvest.
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Beskrivelse av øvelsen: Hunden skal 
løpe ut og hente en apportbukk og 
levere denne i hånda til eieren før 
hunden setter seg ved eierens venstre 
side.

Når vi bryter opp denne øvelsen, finner 
vi disse delmomentene som hunden må 
kunne:

• løpe ut
• ta en apportbukk i munnen
• levere en apportbukk i hånda
• stå mens apportbukken blir 

levert
• sette seg ved førerens venstre 

side
Problemer vi kan støte på er at hunden 
slipper bukken for tidlig, at hunden 
ikke vil holde bukken, at hunden ikke 
vil løpe vekk fra eieren, eller at hunden 
hopper opp på eieren for å få igjen 
bukken. For å være disse problemene i 
forkant, baklengskjeder vi.

1. Første øvelse er at hunden må 
kunne sette seg ved førerens 
venstre side fra foran. Vi øver på 
fot eller på plass.

2. Andre øvelse er apportbukk i 
munnen. Øv på at hunden tar 

apportbukken i munnen og holder 
den. Hvis hunden vegrer seg for 
å ta apportbukken i munnen, 
prøv forskjellige apportbukker, 
eller smør inn litt leverpostei på 
bukken. Denne øvelsen må sitte 
ordentlig før øvelse 3.

3. Nå kan hunden ta apportbukken 
i munnen og holde den. Øv på at 
hunden leverer apportbukken i 
hånda di. Hunden skal stå og ta 
imot apportbukken fra deg og 
levere den igjen.

4. Hunden skal løpe ut – 
musematteøvelse. Vi øver inn at 
hunden tråkker på en musematte. 
Når hunden kan dette, flytter vi 
musematta lengre og lengre vekk 
fra oss, slik at hunden lærer seg at 
den skal ut til et punkt der ute. Når 
denne øvelsen sitter helt, er vi klar 
til å sette sammen øvelsen.

5. Nå legger vi apportbukken ved 

musematta og sender hunden ut 
for å hente. 

6. Stå når den kommer fram til 
deg igjen, kommando for slipp 
og mottak av apportbukk, 
kommander på plass. Er det 
delmomenter som ikke fungerer, 
må du gå tilbake og øve på disse. 

7. Når alle delmomenter sitter i 
en kjede, fjerner du musematta. 
Hunden skal nå forstå at det er 
apportbukken den skal hente og er 
uavhengig av musematta. 

8. Øv på flyt i øvelsen. 

Slik kan en plukke fra hverandre en 
øvelse og øve inn enkeltdeler for at 
hunden skal kunne disse skikkelig 
godt. Det er da lettere å få en god 
helhet og flyt i sammensatte øvelser. 

Innøving av flyt skal vi se nærmere på i 
neste artikkel.

Lydighetstrening: 

Baklengskjeding 
Tekst av Elin Mariboe, foto Sanna Jakobsson

Lydighetstrening med hund 
utvikler seg stadig. Nye 
treningsmetoder kommer til, 
og gamle treningsmetoder blir 
videreutviklet. 

I denne artikkelen skal vi se 
nærmere på baklengskjeding. 
Med denne treningsmetoden 
bryter vi opp delmomentene i 
øvelsen og trener inn disse hver 
for seg.

Tidlig krøkes - Grim (Bandwagoń s Anton Asksønn) ca 7 mnd var tidlig 
ivrig med apportlek. 

1 Glemt passord
Passord til databasen er 
individuelt og personlig, og 
vi vet ikke hvilket passord 
brukerne har. Derimot kan 
brukeren selv be om å få 
nytt passord (som systemet 
genererer og sender til 
brukeren automatisk). 

På bildet til høyre har vi 
skrevet inn brukernavn 
«Demo» og lagt inn et feil 
passord for denne brukeren. 
Bildet t.h. viser meldingen 
- "Feil passord: du har fire 
forsøk igjen før kontoen din 
blir stengt".

Du må da skrive inn 
brukernavnet ditt i feltet 

under «Glemt passordet»  og 
klikke på «Få nytt passord». 
Du får snart en automatisk 
e-post med brukernavnet 
ditt og nytt passord. 
Passordet som kommer i 
denne e-posten er langt og 
vanskelig, men dette er gjort 
av sikkerhetsgrunner. Det 
er lurt å merke passordet 
i e-posten, kopiere det, 
og så lime det inn i 
påloggingsbildet i databasen. 
Du kan selv endre passordet 
til noe lettere senere.

Du må uansett ta vare på 
passordet, enten ved å skrive 
det ned eller lagre det i 
skyen, hvis du har mulighet 
til det. 

Lundehundklubbens database:

Om innlogging og passord
Tekst og bilder av Torbjorg Lille Wagtskjold

Av og til kommer det melding til «database@lundehund.no» fra noen som har problemer med å logge seg 
inn i databasen. Mange tenker da at passordet kan de få oppgitt fra «database», men dessverre er det ikke 
så enkelt.

2 Glemt brukernavn
Hvis du ikke husker brukernavnet ditt eller skriver 
feil navn, får du melding - Dette brukernavnet 
eksisterer ikke - som vist på bildet nedenfor. Da må 
du sende e-post til database@lundehund.no  Da kan 
du få tilsendt brukernavnet ditt på e-post. Hvis du 
heller ikke husker passordet til dette brukernavnet, 
må du be om nytt passord som beskrevet under 
punkt 1 over.

3 Endre passord
Når du er pålogget kan du endre passordet til noe 
som er letter for deg å huske. I den grønne menyen 
til venstre klikker du på «Bruker» og får da opp 
bildet nedenfor. Der skriver du inn det passordet 
du fikk tilsendt fra databasen og skriver inn ditt 
eget valg to ganger i feltene nedenfor, og klikker 
«Change Password».

Og husk å notere deg både brukernavn og passord på et sted der du finner det igjen.

Øvelse: Apport
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Denne gang har jeg tatt for 
meg to minnepremier som 
er ganske nye, og som det 
er stas å få for den som blir 
best i rasen spesial (BISS), 
og også premien som går til 
best i motsatt kjønn (BIM). 
Eleanor Christies og Zenia 
Langs minnepremier, er to 
damer som har betydd mye 
for rasen. Premiene er gitt av 
Christen Lang, og ble utdelt 
første gang på Værøy i 2009. 

Fra og med året 2015 på 
spesialutstillingen på Ål 
i Hallingdal fikk vinnerne 
av de to minnepremiene 
innrammet bilde av premien. 
Denne fikk de beholde 
istedenfor å få med seg 
vandrepremien.

I 2016 og 2017 ble beste 
hund BIS (tidligere BIR). 
Fra 2018 fikk beste hund 
tittelen BISS for første gang, 
dvs. best i show spesial og 
også tildelt Eleanor Christies 
minnepremie.

Takk til Christen Lang som 
har gitt og fortalt om 
bakgrunnen for disse to flotte 
minnepremiene som er tema 
i denne artikkelen. 

Videre er opplysninger til 
disse to minnepremier hentet 
fra premiebøkene, noe fra 
lundehundboka, hjemmesida, 
lundehundbasen under 
vandretrofeer og Dogweb.

Viser også til tidligere års 
artikler i Lundehund-nytt 
nr 2 vedrørende andre 
vandrepremier.

Eleanor Christie og Zenia Langs 
minnepremier ved spesialutstillingene
Tekst: Dagrunn Mæhlen  foto: Jon Wagtskjold, bilder  fra lundehundboka

- Det har vært varierende antall 
deltakere på spesialen ved forskjellige 
steder i landet vårt. Færrest med 39 
deltakere på Ålgård og Vestlandet 
i 2010, og flest til nå i 2012 med 97 
deltakere på Værøy i Lofoten. Da 
var det 50 års jubileumsutstilling for 
klubben. I 2009 var det så mange som 
95 deltakere på Værøy, så det er klart at 
det har vært spesielt for eiere å komme 
dit og til Lofoten med sin lundehund/
lundehunder.  

- Angående dommere så har det 
vært forskjellige dommere disse 
årene, og noen ganger en dommer 
og noen to. Kun en dommer har hatt 
oppgaven to ganger de ti årene disse 
vandringspremiene har vart til nå. 
Det var i 2009 på Værøy og i 2016 på 
Fredvang (begge Lofoten). 

- Det er to hunder som til nå har 
vunnet to ganger på spesialen som 
de beste i sine kjønn, Heike Av 
Vinterskogen og Beyla Arnadottir Av 
Vollakloa. Begge vant i 2011 og i 2014 
med utstilling på Frya og Morokulien. 

Christen Lang forteller:
Jeg hadde to lundefugler i porselen 
hjemme, laget av den kjente danske 
porselensfabrikken Bing & Grøndahl.

Så tenkte jeg at det er synd at ikke 
flere kunne få glede av disse og 
da jeg ble invitert til å dømme på 
lundehundklubbens spesialutstilling 
på Værøy i 2009 monterte jeg fuglene 
på to brosteiner fra Bergen. Disse 
syntes jeg passet godt som et symbol på 
steinene i lundeuren. ( Det er også laget 
to bøker som følger premiene.)

Når det gjaldt hvem vandrepremiene 
burde gå til tenkte jeg at det var 
naturlig at de gikk til beste hannhund 
og beste tispe. Så tenkte jeg at jeg gjerne 
ville hedre to kvinner som jeg har hatt 
ett nært forhold til og som hver på sitt 
vis har gjort mye for rasen.

Eleanor Christie var jo selvsagt siden 
det er henne vi kan takke for at vi har 
rasen i dag, men hun var også viktig 
for meg da jeg var så heldig å bli svært 
godt kjent med henne. Vi ble nære 
venner på tross av stor aldersforskjell. 
En brennende felles interesse for rasen 
var det som bandt oss sammen. Derfor 
er premien til beste hund satt opp i 
hennes navn.

Så tenkte jeg på min mor Zenia Lang 
som sammen med meg har oppdrett 
133 lundehunder i en for rasen 
vanskelig historisk periode ( 1970 til 
1990), og som på den måten har vært 
med på å berge rasen. Derfor var det 
naturlig for meg også å hedre henne 
med å sette opp premien til BIM (best i 
motsatt kjønn) i hennes navn.

Eleanor Christies minnepremie BISS Zenia Langs minnepremie BIM

Eleanor Christies minnepremie
Eleanor Christie var helt fra ung alder 
meget interessert i dyr. Sammen med 
mannen drev hun en periode oppdrett 
av engelsk setter under kennelnavnet 
Luxor. 

Viden kjent var hun for sitt arbeide 
med å redde Norsk Lundehund. Uten 
hennes utrettelige innsats ville vi ikke 
i dag ha hatt denne spesielle norske 
hunderasen. Sammen med yngste 
datteren Edith startet hun oppdrett 
av lundehund med kennelnavnet 
Lundeuren. Hun fikk sine første 
lundehunder i 1939, og hadde 
lundehunder helt fram til sin død 
i 1979. I lundehundboka med stoff 
"Oppdrettere som reddet rasen" og "Fra 
Måstad til kennel Luxor" står det mye 
og detaljert om Eleanor sitt store og 
betydningsfulle arbeid for rasen. 

Eleanor Christie var en meget 
sjarmerende og kunnskapsrik person 
som gjorde et stort inntrykk på alle 
som møtte henne. De første årene var 
det en del konflikt mellom NKK og 
NLK om veien fremover og muligheten 
for å redde Lundehunden fra å dø 
ut. Eleanor viste lederevne og fikk 
gjennomført lukket stambok fra 1966. 
Etter dette ble samarbeidet med NKK 
godt. Da Norsk Lundehund Klubb 
feiret sitt 10 års jubileum fikk Eleanor 
Christie tildelt sølvmerke for sin 
innsats for Norsk Lundehund

Hun ble overrakt sølvmerket av 
Norsk Kennel Klub i 1972 av NKK sin 
daværende formann Brenna. 

Statutter for Eleanor Christies minnepremie

• Denne premien er satt opp av Christen Lang til minne 
om avdøde Eleanor Christie, i ærbødighet over det store 
arbeidet hun gjorde for å redde Norsk Lundehund.

• Premien er evig vandrende og utdeles en gang i året på 
Norsk Lundehund Klubbs årlige spesialutstilling. 

• Premien går til best i rasen 

• Det medfølger premien en bok der vinneren setter inn 
bilde av hunden, samt opplysninger om hundens navn, 
fødselsdato, foreldre, oppdretter og eier. 

Premien er ment som en hyllest til hennes livsverk, å redde 
lundehunden for kommende generasjoner. 

Vinnere av Eleanor Christies minnepremie:
2009 Paluna's Runa - eier Torild Olsen - oppdretter 

Liv Skjervik - utstillingsplass Værøy- antall 95 - 
dommere Aase Jakobsen/Christen Lang

2010 Trodliskogen's Trym Runasønn - eier og oppdretter 
Torild Olsen - utstillingsplass Ålgård - antall 39 - 
dommer Geir Nordahl Pedersen

2011 Beyla Arnadottir Av Vollakloa - eier og oppdretter 
Dagrunn Mæhlen - utstillingsplass Frya leir, 
Ringebu - antall 64 - dommere Christian Vole/
Marianne Holmli

2012 Navahoos Birk Yksander - eiere Turid Johansen 
og Geir Morten Jansberg - oppdretter Birgitta 
Blomkvist/Kristina Kjällströmer - Værøy - antall 
97 - dommere Eli Marie Klepp/Per Harald 
Nymark. 
Jubileumsutstilling på Værøy 50 år

2013 Mopsegårdens Gurine - eier Merete Evenseth - 
oppdretter Beate Annette Løvlid - Øysand - antall 
75 - dommer Frank Christiansen

2014 Beyla Arnadottir Av Vollakloa - eier og oppdretter 
Dagrunn Mæhlen - Morokulien - antall 85 - 
dommere Petter Steen/Siv Sandø

2015 Ame'lie's Kelpie - eier Maylen Sæther - oppdretter 
Tove Ann Vatne Lillevik - Ål i Hallingdal- antall 69 
- dommer Kurt Nilsson 

2016 Frontpage Arna Atladottir - eier Dagrunn Mæhlen 
- oppdretter Johanna Olsson -  Fredvang, Lofoten - 
antall 56 - dommer Aase Jakobsen

2017 Ålvisheim's Sol Livesdotter - eier Joakim Langenes 
- oppdretter Unni og Eiliv Hofstad  - Sanngrund, 
Sør- Odal - antall 65 - dommer Eivind Mjærum 

2018 Moonheim Kalles Fanni - eier Liv Skjervik - 
oppdretter Diddi Svartsjö - Søgne - antall 57 - 
dommer Arne Foss

2019  - - - - - 

Eleanor Christie, bilde fra Lundehundboka

Eleanor Christie, bilde fra Lundehundboka



48 Lundehund-nytt  nr. 2 - 2019 Lundehund-nytt  nr. 2- 2019 49

Vinnere av minnepremien
2009 Trodli-Skogens Trym Runasønn - eier og 

oppdretter Torild Olsen
2010 Paluna's Sara Heradatter - eier og oppdretter Liv 

Skjervik
2011 Heike Av Vinterskogen - eier Gunn Tove Ormset - 

oppdretter Ingvild S. Espelien/Turid Jensen
2012 Paluna's Gaia Saradatter - eier og oppdretter Liv 

Skjervik 
Jubileumutstilling på Værøy 50 år 

2013 Eriksro Trevliga Liam - eier Siv F. Hjelme - 
oppdretter Anneli Rosenberg

2014 Heike Av Vinterskogen - eier Gunn Tove Ormset - 
oppdrettere Ingvild S. Espelien/Turid Jensen

2015 Keeza's Lunde Rupis - eier Dorte Mai - oppdretter 
Susanne Stig Hansen

2016 Ulfrigga Lundes Tor - eier Solveig Bjørkenes 
Steinnes - oppdretter Lis Christensen

2017 Frost Av Vinterskogen - eier Rachel Hamre - 
oppdretter Ingvild S. Espelien

2018 Værøy- Drotten Av Vollakloa - eier Solvor Melum - 
oppdretter Dagrunn Mæhlen 

2019  - - - - -
Utstillingsplass, antall deltakere og dommere for 
Zenia Langs minnepremie står under Eleanor 
Christies minnepremie for det enkelte år. 

Zenia Lang s vandrepremie
En lik vandrepremie til BIM-hund er Zenia Langs 
vandrepremie. Christen Lang og hans mor Zenia Lang 
samarbeidet om rasen Norsk lundehund i mange år.

Vinnerbildet fra spesialutstillingen i 2014
BIR (nå BISS): Beyla Arnadottir Av Vollakloa, eier Dagrunn Mæhlen (t.h), BIM: Heike Av Vinterskogen, eier 
Gunn Tove Ormset (t.v). Dommere: Siv Sandø og Petter Steen

Statutter for Zenia Langs minnepremie
Denne premien er også evig vandrende og utdeles på Norsk 
Lundehund Klubbs årlige spesialutstilling. 
• Premien går til best i motsatt kjønn. 

• Oså her - som ved Eleanor Christies minnepremie 
- medfølger ei bok der vinnerne setter inn bilde 
av hunden samt opplysninger om hundens navn, 
fødselsdato, foreldre, oppdretter og eier. 

Premien er til minne om  Zenia Lang for samarbeid om 
rasen.

Zenia Lang, privat foto

Har du tenkt å ha 
lundehunden din på 
utstilling? Det er en hyggelig 
hobby å drive med. Der vil 
du vil treffe andre som har 
samme rase, og så vil du 
gjøre reklame for rasen vår 
ved å vise den frem til nye 
potensielle valpekjøpere.

Hvis du har slike planer for 
valpen din må du starte å 
trene den fra den er ganske 
liten. Det er en påkjenning 
for en hund å komme på 
en utstilling med mange 
fremmede mennesker og 
hunder, og der hunden 
din vil bli håndtert av en 
fremmed (dommeren). Da er 
det viktig at hunden din er 
godt sosialisert på forhånd. 
En god begynnelse er å 
trene valpen til å stå på bord 
og til å vise frem tennene 
= bittet. Små hunder blir 
som oftest bedømt på bord. 
Da må hunden være trent 
til det på forhånd og den 
må også være vant til å bli 
håndtert av fremmede. Hvis 
dommeren ikke får sett på 
bittet eller ta i hunden kan 
han ikke premiere den. 
Start treningen med å sette 
valpen på et bord og stryk 
pekefingeren langs hundens 

tenner, (munnen skal være 
lukket) etter hvert bretter du 
forsiktig leppene til side slik 
at det er mulig å se hundens 
bitt og tenner.  Gi hunden 
en belønning i form av noe 
den liker godt slik at det 
blir kjekt å stå på bordet. 
Dommeren skal se på bitt og 
tenner og han skal også ta 
på hundens kropp. Når det 
gjelder hannhunder skal han 
kontrollere at begge testikler 
er på plass. Dommeren skal 
også se på labbene for å 
kontrollere hvordan ekstra-
tærne er utviklet. Da må 
hunden være vant til dette.

En hund som er godt trent 
på bordet vil oppleve mindre 
stress når den kommer på 
utstilling. Da vil dette bare 
bli en av mange ganger 
den opplever å bli håndtert 
og det vil ikke oppleves 
skremmende. 

På utstillinger er det bare 
2 posisjoner som gjelder 
(i tillegg til at den blir 
kontrollert på bordet) 
Hunden skal trave og 
kunne stå stille (aldri sitte). 
Dommeren ønsker å se 
hundens bevegelser fra siden 
i trav og her må du ha litt 

fart for at den skal kunne ta 
ut stegene sine. Så vil han 
se hunden i bevegelse frem 
og tilbake, da må du ta det 
litt roligere. En vanlig feil 
er at mange, selv erfarne 
utstillere går for fort frem 
og tilbake. Det er viktig med 
god kontakt mellom deg og 
hunden i ringen, småprat 
med den å få den til å ha opp 
hodet. Det er ikke så bra om 
den går med hodet i bakken. 
Så må hunden kunne stå i 
ro foran dommerbordet slik 
at dommeren får mulighet 
til å skrive en kritikk av 
hunden. Den skal stå 
sidelengs, ikke med hode 
eller halen mot dommeren 
og du skal stå bak hunden. 
Du må ikke stå for tett inntil 
dommerbordet, men du må 
selvfølgelig heller ikke stå 
altfor langt unna. 

Hunden må være i full 
pels på utstillingen, en 
lundehund har en naturlig 
pels og trenger hverken å 
bades eller børstes. Hunden 
må være godt luftet på 
forhånd. Det tar seg ikke ut 
at den legger fra seg i ringen.

Du må melde på hunden i 
god tid, vanligvis er fristen 

en mnd. på forhånd. Det 
er lov til ikke å møte opp, 
men det er ikke mulig å 
etteranmelde hunden.

Du har kort tid i ringen 
og det koster å delta, da er 
det viktig både for deg og 
for dommeren at hunden 
presenterer seg på en best 
mulig måte. Men dette må 
det trenes på. Tenk bare på 
all den treningen som skal 
til for at en idrettsutøver skal 
presentere gode resultater, 
det klarer han ikke uten mye 
trening. Det samme gjelder 
for oss når vi skal presentere 
vår hund på utstilling.  
Ikke la deg skremme, hvis 
dommeren ser at du har en 
trivelig og glad hund så går 
det bra.

Jeg vil anbefale deg å trene 
mye når valpen er liten. Ta 
den gjerne på bordet en gang 
om dagen. Når den er trent 
er det ikke nødvendig å øve 
så mye, da sitter lærdommen 
og kan lett oppfriskes. Men 
siste uken før en utstilling 
bør du trene på bord hver 
dag. 

Lykke til!

Hund på utstilling
Tekst av Christen Lang, foto Jon Wagtskjold

Fra spesialutstillingen 2018 på Åros
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Oppdretterpresentasjon:

Hvor lenge har du/dere drevet med 
lundehund?
Jeg har hatt hund i huset nesten hele 
mitt liv. For min del er hund nesten 
like viktig som vann og varme. Det har 
vært store hunder, settere, schnauzere, 
bernere og blodhund. Lundehund var 
en kuriositet som far kom hjem fra 
Oslo og fortalte om i 1963. Han hadde 
møtt en dame i parken som hadde 
mange. 

Hvorfor begynte du/dere med 
lundehundavl?
I 2003 var vi familie med to 
skolebarn og tre bernere. Det ble 
mye utstillingserfaring, premier fra 
Crufts og godt samarbeid med den ene 
berneroppdretteren. Hans Arvid leste 
«Hundesport» grundig, særlig spaltene 
til de forskjellige raseklubbene, og 
mente at lundehundklubben hadde 
den beste spalten og måtte være en 
bra klubb. I løpet av sommeren traff vi 
Unni og Eiliv Hofstad på ei utstilling 
og fikk studert lundehund på nært 

hold. Jeg sa med et smil at lundehund 
ville jeg gjerne ha til neste runde 
bursdag. 

Hvem var din/deres første lundehund?
Høsten 2004 kom ikke bare en, men to 
lundehunder, Paluna's Mime Herason 
og Ålvisheim's Keta Garmsdotter. 
Keta var ei veldig god tispe, men ikke 
så glad i oppmerksomhet i ringen. 
Mime derimot var en vakker hund 
som stortrivdes når han fikk vise 
seg fram, men hatet å kjøre bil. Det 
ble mange historier om Ole Einar 
(berneroppdretter) og Hans Arvid 
som reiste på utstillinger langt 
hjemmefra og Mime som stakk av 
på hoteller, i rundkjøringer, skremte 
vaskepersonalet mm. 

Fikk du/dere noen hjelp av andre 
oppdrettere i starten?
Unni og Eiliv var gode 
forgrunnsfigurer som tydelig viste at 
har du noe så spesielt som lundehund 
er det helt nødvendig at du viser den 
fram, forteller om dens historie til 

alle som vil høre 
og du må delta i 
avlen. Dette er helt 
nødvendig for å 
bevare rasen. For 
oss som begynte å 
bli utstillingsvante, 
hadde deltatt i noen 
bernerkull og syntes 
dette var moro, var 
valget enkelt. To år 
etter kom vårt første 
lundehundkull og 
seinere har det vært 
kull hvert eller hvert 

annet år. Etter som vi er glad i jobbene 
våre i helsevesenet kan det aldri bli 
noe stort oppdrett. Men for lundehund 
som er så avhengig av at flest mulig 
deltar og ingen individer skal ha for 
mange avkom så passer dette helt fint. 
Det blir et «kjøkken»-oppdrett som 
satser på å lage trygge valper som kan 
leve sammen med moderne familier. 
De skal trives både hjemme, på reise 
og ute blant folk og dyr. Altså tar hvert 
valpekull en god del tid. De skal være 
trygge på mange lyder, forskjellige 
miljøer, prøvd forskjellig mat og ha 
kjørt noen mil med bil før de leveres.

Som ansvarlig oppdretter må jeg også 
se til at avkommene av hundene mine 
går videre i avl. Det gjelder altså å legge 
til rette og oppmuntre valpekjøpere til 
å fortsette arbeidet.

Sigrun Rytter og 
Hans Arvid Øberg

ERFARINGER FRA ET LITE 
«KJØKKENOPPDRETT» 

Hva er det vanskeligste med oppdrett 
av lundehund slik du/dere ser det?
Når det spørres om det vanskeligste 
ved lundehundoppdrett så er det 
to ting som slår meg. Det første er 
at vi driver med levende dyr og det 
krever mye tålmodighet og nøye 
observasjoner. Om jeg planlegger aldri 
så fine fiktive stamtavler så skjer det 
ikke noe uten at hundene selv vil. Og 
når de vil så må jeg satse helhjertet for 
at vi skal lykkes. Det andre er altså å 
finne valpekjøpere som kan og vil føre 
arven videre. Der har vi heldigvis en 
valpeformidler i klubben som er til stor 
hjelp.

I tillegg får en stadig påminnelser om 
at hund er «ferskvare», en må benytte 
de mulighetene som er der og forholde 
seg til det en får. Noen hunder får 
ikke løpetid når vi tror, noen kan 
bli syke og den desidert vakreste 
hannhunden jeg har «laget» ble 
kryptochid. Men sånn er det. Like vel 
er vi lundehundoppdrettere heldige på 
et vis. I motsetning til de fleste andre 
raser er det ikke så mange nåløyer for å 
få være med i avlen. Alle sunne, friske 
hunder med brukbart gemytt bør delta. 

Hvordan kom du/dere fram til 
oppdretternavnet hvis du/dere har det? 
Når det gjelder kennelnavn er jeg et 
godt eksempel på trøndersk treghet. 
Etter flere våkenetter og mye grubling 
fant jeg navnet som skulle brukes. 
Jeg var så sikker at det ble vanskelig 
å skrive på to andre alternativer på 
skjemaet. Men det var lenge til neste 
valpekull og jeg somlet. Plutselig var 
navnet opptatt. Så alle valpene her i 
huset har dobbelnavn og gjerne med 
norrøn tilknytning og det holder. Men 
til skrekk og advarsel; har du bestemt 
deg så send søknaden straks. 

Hva synes du/dere er bra med norsk 
lundehund?
Når det kommer til hva som er bra med 
norsk lundehund så er det mye. Den 
er trivelig og lettvint å ha med. Er et 
positivt innslag i alle sammenhenger 
der den får være med. Den kan gå 
på utstilling, delta på agility, gjøre 
utmerket nesearbeid, gå blodspor, søke 
på reir og være en god turkamerat 
og en god hjemmehund. Og vi får 
alltid mye oppmerksomhet blant 
hundeinteresserte. 

Er det en eller flere av dine oppdrettede 
hunder du/dere husker spesielt? 
Paluna's Mime Herason, vår andre 
hannhund, var også særdeles 
trivelig. Han gjorde det meget bra i 
utstillingsringen, lagde pene avkom, 
rakk fram til alle mulige godbiter og 
var klok og trivelig hjemme. Han lekte 
med valpene og skremte bernerhannen. 

Hvilke hunder har du/dere nå?
For øyeblikket har jeg tre tisper her 

hjemme, mor og to døtre fra hvert sitt 
kull (også en bernergutt da). Homla 
som er ei god og av og til streng mor, 
Inga Isros som er en nydelig og sær 
tenåring og lille Jette som kom i 
januar sammen med tre søsken. Dette 
siste kullet er resultat av at klubben 
ønsker å bruke noe av langtidslagret 
sæd (samarbeid mellom Norsk 
Genressurssenter, NMBU, NKK og 
Lundehundklubben) for å opprettholde 
genetisk variasjon i rasen. Vabråtens 
Ante, som faren til dette kullet heter, 
var født i 1988 og de fire stråene som 
vi fikk bruke hadde ligget nedfrosset i 
23 år. Det er et lite under når jeg tenker 
etter, men Jette er ikke opptatt av sånt. 
Hun sparrer med mor og halvsøster og 
er klar for å erobre verden. Dermed er 
planene klare. Først skal Inga ha et kull 
og deretter Jette.

Dette er så trivelig at det alltid blir 
hobbyen min.

Paluná s Dagr Troyason Gia Gørvel

Homla med sitt siste kull laget med frossen sæd

Betty og Vega 

Heddy Homla, Hauk Håve og Hildor.

Hans Arvid med Paluna's Mime Herason
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Rallyskilt fra 101-130
Skrevet av Rachel Hamre, bilder av Marianne Andersen

Jeg skal i de kommende 
numrene av Lundehundnytt 
gå gjennom skiltene i klasse 
1 i rallylydighet. Her skal jeg 
fortelle litt om hva man må 
kunne, hvordan man lærer det 
inn og regelverket. 

Jeg har holdt på med rally siden 
2013, og er utdannet instruktør 
gjennom Norsk rallylydighetsklubb. 
Lundehunden Frost er i klasse 3 og jeg 
har en kelpie i klasse 2. 

Rallylydighet er jo en artig sport som 
passer de fleste, så jeg håper at flere 
kanskje vil begynne etter å ha sett at 
skiltene egentlig ikke er så vanskelige. 

Jeg kommer til å hoppe litt i rekkefølgen av skilt, så denne 
gangen kommer skilt 114, 115, 116 og 117. Sitt foran høyre 

frem, sitt foran venstre frem, sitt foran høyre sitt og sitt 
foran venstre sitt.

Disse fire skiltene er ganske like og her er det viktig 
å lese nøye, så man ikke gjør feil. Starten er lik på 
alle skiltene så vi starter der. Når man kommer til 
skiltet skal hunden direkte inn i en sitt foran. Når 
jeg lærer dette inn liker jeg å ha en godbit i hver 
hånd for å lettere få en rett sitt. Jeg bruker godbiten 
og «drar» hunden etter den foran meg og i en sitt. 
Når hunden er på vei foran, samler jeg hendene før 
jeg får hunden i sitt og gir godbit fra en av hendene. 
Jeg bytter på hvilken hånd godbiten kommer fra 
og forebygger dermed faren en del for skjeve sitter. 
På konkurranse er det lov å ta opp til tre steg 
bakover for å hjelpe hunden inn i front, og spesielt 
i innlæring er dette veldig greit å bruke. På disse 
skiltene skal man, som på de fleste andre skilt, være 
innenfor en halv meter. For å gjøre det lettere å 
havne innenfor når jeg tar stegene bakover, går jeg 
litt forbi skiltet før jeg går bakover og får hunden 
inn i front.

114, Sitt foran høyre frem: 
Når man har kommet så langt at man har hunden i front, er 
det på tide å utføre resten av skiltet. Neste linje er da «høyre». 
Dette vil si at hunden skal gå rundt deg fra høyre side og inn 
på venstre side. Her pleier jeg igjen å ha en godbit i hver hånd 
og føre hunden med høyre hånd bak ryggen min. Der møter 
jeg den med venstre hånd og fører den videre inn på venstre 
side. 

Siste linje på skiltet er «frem». Det vil si at når hunden er 
kommet inn på venstre side, skal man begynne å gå før 
hunden setter seg. Så da er det bare å gi kommando for å gå, 
og gå til neste skilt. 

På disse skiltene har man mulighet til å bruke mange 
kommandoer. Jeg bruker kommandoen «hit» for at hunden 
skal sitte i front. I tillegg til en kommado for å komme i front, 
kan man også si «sitt», eller lignende, for å få hunden i sitt. Så kommer det en kommando for å få hunden rundt og bak deg, 
og det hele avsluttes med en kommando for å gå fremover. Så her må man ha tunga rett i munnen. 

115, Sitt foran venstre frem:
Her starter man igjen med hunden i front. Neste linje er 
«venstre». Det vil si at hunden skal direkte inn på plass på 
venstre side. Har man trent litt lydighet før, er det gjerne 
denne variasjonen man har når hunden skal inn på plass. 
Når jeg lærer denne inn, har jeg godbiten i venstre hånd og 
fører hunden litt forbi venstre benet mitt, snur hunden og 
fører den tilbake inn på siden av meg, med nesa samme vei 
som meg. 

Her står det jo også frem, så man må begynne å gå før 
hunden rekker å sette seg. 

Her bruker man de samme kommandoene som på forrige 
skilt, men istedenfor kommando inn på høyre, har man en 
annen kommando når hunden skal inn på venstre side. 

116, Sitt foran høyre sitt: 
Her starter man på samme måte som skilt 114. Når hunden 
er kommet inn på venstre side skal den sitte, istedenfor at 
man går med en gang. Her kan man bruke kommandoen 
sitt, eller lære hunden at den skal sette seg automatisk. 

117, Sitt foran venstre sitt: 
Her starter man på samme måte som skilt 115. Når hunden 
har kommet inn på venstre side, får man den i sitt før man 
går videre. Her kan man også si sitt, eller lære hunden å sette 
seg av seg selv. 

Jeg har holdt kurs i noen år nå og 
disse fire skiltene er ofte det folk på 
grunnkurs synes er vanskeligst. De er 
jo veldig like og det er lett å ta feil. 

For å gjøre det enklest mulig, anbefaler 
jeg å dele de opp i små momenter. Man 

bruker god til på å lære inn en god «inn 
i front» og setter på en kommando. Når 
hunden kan dette, kan man begynne 
å lære hunden å gå rundt deg på høyre 
side og å komme inn på venstre side. 
Det er greit å ikke trene disse to på 
samme økt. 

Når du og hunden kan dette, er det 
på tide å finne frem skiltene. Da er i 
grunnen det viktigste å lese skiltet nøye 
og å ta seg tid. Og ikke vær gjerrig på 
godbitene eller leken i innlæring. 



54 Lundehund-nytt  nr. 2 - 2019 Lundehund-nytt  nr. 2- 2019 55

Hundepatruljen 2019

En real spøkelseshistorie - 2
Tekst av Elin Mariboe, tegning Rune Aga

Roya har forsvunnet inn i veggen i tårnet på godset i Tyri. De kan 
høre bjeffene hennes ljome der inne.

Reidar Juul beklager seg veldig til Rolf 
fordi han ikke klarte å holde henne. – 
Hun vred seg ut av selen, sier han. Rolf 
lurer på om det er andre hull i veggene 
her – om de har sett noe? Juul kan ikke 
bekrefte det. Plutselig kommer en av 
arbeiderne løpende og sier han hører 
en hund som bjeffer inne på kjøkkenet i 
godset. Rolf og Reidar setter på sprang 
mot kjøkkenet sammen med han. 
Kjøkkenet ligger i den delen av godset 
som ble pusset opp for noen år siden da 
kommunen ville lage boliger av godset. 
Dette ble imidlertid ikke noe av på 
grunn av uenighet fordi man da ville 
rive tårnet. Oppussingen ble derfor 
stoppet og døren inn til kjøkkendelen 
ble spikret igjen inntil videre. Reidar 
ber arbeideren finne et brekkjern 
og bryte opp døra til kjøkkendelen. 
Gjennom et av de lave vinduene kan de 
se Roya inne på kjøkkenet. Hun logrer 
til dem.

Døren er lett å bryte opp, og ei glad 
Roya hopper opp i armene til Rolf. Birk 
knurrer litt til henne, som om han vil si 
at dette ikke var greit.

Nå begynner letingen etter hvor Roya 
har kommet seg inn på kjøkkenet. 
Rolf har henne nå i bånd, og prøver å 
få henne til å vise dem hvor hun kom 
ut, men Roya er så glad for å ha funnet 
dem igjen at hun hopper og danser på 
kjøkkengulvet og vil ikke sette snuten 
i gulvet for å lukte på noe som helst. 
Reidar Juul banker i veggene for å høre 
etter hulrom, men han finner ikke 
den lyden han lytter etter. – Dette var 
utrolig rart, sier han. Kjøkkenet bærer 
preg av å være under oppussing, så Rolf 
spør om de driver på her også. – Nei, 
sier Juul, dette prosjektet er noen år 
gammelt, og det var ikke mitt firma 
som hadde dette oppdraget. Rolf får 
ut av han at det var Lystri Entreprenør 
fra nabokommunen Lustra som hadde 
dette oppdraget. Han sier han skal ta 
kontakt med dem og prøve å spore opp 
historien til godset. Noen må vite noe.

Rolf har satt hundene inn i bilen, og 
skal til å sette seg inn i den selv også, da 
Reidar Juul kommer løpende etter han. 
– Vent! Skriker han. Han er andpusten 
da han kommer fram til Rolf. – Vi har 

akkurat oppdaget at mye av verktøyet 
vårt er borte. Det lå i trappa opp til 
tårnet, men nå er det vekk, og ingen 
av arbeiderne mine sier de har tatt det 
derfra. Rolf ber han ringe politiet, for 
dette er ikke en sak for han. Men han 
har blitt interessert i hva som skjuler 
seg der inne, så han vil gjøre sine egne 
undersøkelser om godset.

Noen dager senere sitter Rolf sammen 
med lederen i Tyri kulturhistoriske 
forening, Kari Hansen. Sammen ser 
de på gamle tegninger over godset. De 
finner de gamle gangene der tjenerne 
gikk mellom kjøkkenet og stuen, 
rommene sine og soverommene til 
godseieren. Utgangen fra disse gangene 
var ned gjennom tårnet og ut. Det 
kan forklare sprekken Roya smatt inn 
gjennom. Men hvor på kjøkkenet kom 
gangen ut? Kjøkkenet er gjort om slik 
at det ikke ser ut som på tegningene.

Samtidig på godset: komfyren skyves 
ut på gulvet, men det er ingen i rommet 
…..
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Lillelunden
Kryssord	2	2019	

Slik	løser	du	kryssordet:  
Fyll	inn	svaret	på	spørsmålene	nedenfor	i	rutene.	I	de	grå	feltene	vil	det	;l	slu<	danne	seg	et	
ord.		

1.	Sier	uhu,	uhu 
2.	Ikke	hunden,	men	…..	(mjau) 
3.	Boks 
4.	Huset	;l	maurene 
5.	Gjør	en	hannhund	når	den	løKer	på	beinet 
6.	Finnes	i	inngangsdøren	din.	Du	s;kker	nøkkelen	inn	i	den. 
7.	Ei	ku	som	Donald	kjenner  
8.	Ha	det	moro 
9.	Ikke	mor,	men	… 

Vil	du	være	med	i	trekningen	av	en	liten	premie,	send	inn	svaret	;l	redaksjon@lundehund.no	
innen	1.	September	2019.	Voksne	kan	også	sende	inn	på	egne	eller	andres	barn	eller	
barnebarn.	

Løsningen	på	kryssordet	i	forrige	nummer	var:	KJEMPEGØY 
Denne	gangen	hadde	ingen	sendt	inn	svar,	og	vi	har	derfor	ingen	vinner.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
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Fra Nordland Nord
Tekst og foto av Else-Britt Lian

Fra Finnmark
Tekst og foto Janne-Grethe Konst Strøm

Første del av påsken var helt nydelig i 
nordre Nordland. I den forbindelse fikk 
jeg de andre lundehundeierne i Narvik 
til å sende meg bilder av hundene på 
tur. På bildet er Ronja og datter Luna. 
Luna var på besøk fra Tromsø. Her er 
de på fjelltur i Tysfjord, med Stetinden i 
bakgrunnen. 

I skrivende stund er det begynt å våres 
i nord, og minstegullet blir snart ett 
år. Det har vært ei fantastisk tid, med 
en helt spesiell valp! Linde Seraphim 
er min fjerde lundehund, og særegen 
på lundehunders vis. Full av galskap 
og glede, men samtidig så veldig snill, 
kosete og yndig. Hun og Tuva, som blir 

11 år til høsten, er blitt bestevenner, og 
gir stor glede i livet!

Til slutt vil jeg takke for den 
fantastiske jobben dere gjør med å 
lage Lundehundnytt! Dere gjør en 
fantastisk jobb!

God vår og sommer til alle i 
lundehundfamilien!

PÅSKE I NORD

Helga 27-28 april var det dobbelutstilling i 
Kvalsund. Lundesommer Njål Noravind slo til og 
ble BIS4 og BIS3. Her med eier Margrethe Dreyer. 

Da lederen i klubben 
- Merete Evenseth - 
hadde opprydding i 
alle papirene sine for 
innsending til Arkiv i 
Nord, dukket to sanger 
opp. 

Hun tenkte at 
redaksjonen kanskje ville 
ha dem for å publisere 
dem i bladet?

Nå når redaksjonen 
likevel er i 
jubileumshumør har vi 
valgt å publisere en av 
sangene som er skrevet 
av Sofie Schønheyder til 
klubbens 10-års jubileum 
i 1972.

Sangen ble også sunget 
på festmiddagen da 
klubben feiret 50-års 
jubileum på Værøy i 
2012.

Den andre sangen som 
Merete fant under 
ryddesjauet tar vi frem 
på festmiddagen på 
Værøy neste år, i 2020!

HUNDEN VÅR 
Mel.: Ole Lukkeøye 

Har du hørt om verdens merkeligste hund? 
Den er viden kjent og ikke uten grunn! 
Den kan brette sine ører på et høyt merkverdig vis 
Og på labbene er tær i massevis. 
Mange dommere syns visst vi må forstå 
At den har en feil som helst bør rette på. 
Når den løper, syns de ikke at bevegelsene er pen, 
For den veiver jo så svært med sine ben. 

De syns heller ikke bakbeina er bra, 
Var det bundet eller trang de ofte sa? 
Men når hunden går i ura, tar den fugl - en etter en 
Uanfektet av om den har rare ben. 
Dertil så har den hund sin egen stil 
Over snutens noe særegne profil. 
Den er underbitt ( og flere av dens tenner er helt vekk!) 
Derfor ser den obsternasig ut og frekk. 

Vi går gjerne med på at den er litt rar 
Denne hunden, men hvem er det som har 
Riktig greie og forstand på hva er galt og hva er bra 
Noen sier den er urhund, - noen tror 
At dens opphav minst er ulv fra høye nord. 
Atter andre at det er nok ganske visst og sant 
At den er en form for buhundvariant. 

La så folk få spekulere som de vil. 
Lundehunden er seg selv - så god og snill, 
Den er smukk og den er kjærlig, glad og leken, klok og sta, 
Den er akkurat den hunden vi vil ha! 
Andre kan nok sikkert ikke helt forstå 
Hvorfor denne hunden er så fremifrå. 
Vi som kjenner lundehunden vet at det i bunn og grunn 
Kommer av at hunden er en LUNDEHUND! 

Skrevet av Sofie Schønheyder til klubbens 10-års jubileum, 1972. 

Jubileumssang
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Det hadde en stund vært etterspurt 
et treff i fjæra på Fosen, der 
undertegnede bor. Vi tok sats og 
i full fart ble det planlagt et treff 
Palmesøndag. 

Vi forventa ikke at så mange dukket 
opp siden det var kort varsel og 
starten på påska, men der tok vi 
feil. 13 hunder og 17 tobeinte dukka 
opp til en meget trivelig dag i fjæra. 
Dagen tilbringte vi på Valsøya i 
Bjugn kommune. Fosen viste seg 
fra sin aller beste side, med nesten 
blikkstille hav og strålende sol.

Vi fyrte bål i fjæra, der det ble grilla pølser og laga bålkaffe. Nye bekjentskaper ble stiftet da det var noen vi aldri før har møtt 
på treff, men som tok turen å besøkte oss.

Treff i fjæra på Fosen

Nå står sommeren for tur, det er mye 
som skjer for mange. Det er utstillinger 
og ikke minst Lundehunddagene i 
juli. Vi vil allikvel prøve å få til treff 
rundt om i Trøndelag, det vil også bli 
informert om på FB-side/gruppe.

Samt at det er planer om et kurs i 
nosework i løpet av høsten.

Og, i år som flere år tidligere planlegger 
vi treff på Kvam Camping etter 
utstillingen på Steinkjer 31. august. 

Dette har vært en stor suksess i flere år, 
og vi håper på godt oppmøte i år også. 

Nærmere info om aktiviteter, kurs 
etc vil komme på avdelingens 
Facebookgruppe/side, samt på epost.

Hoggorm! 

Og jeg vil i år som i fjor, minne om denne krabaten 
hoggorm.. 

Jeg kan ikke få si det ofte nok, og i fjor ble en av mine 
største redsler til virkelighet da en av gutta ble bitt. Det 
var langs en vei der det aldri er blitt observert hoggorm 
på en mannsalder. Hunden sa ingenting når han ble 
bitt, ga ei heller uttrykk for at noe var skjedd. 

Dagen etterpå når han hoppet ned fra senga haltet 
han plutselig. Ga det noen timer, da vi trodde det var 
et overtråkk. Veterinær senere på dagen, undersøkte 
han men fant ingen ting. Ble spurt om det kunne være 
ormebitt, noe jeg avviste.. Senere på kvelden/natten ble 
han verre, labben var som en menneskehånd i størrelse, 
verket etc. Avgårde til veterinær der det ble intravenøst 
med motgift etc. Da det ble barbert kom det tydelig 

frem bittmerker, noe vi ikke så før. Det ble lange dager 
med hund i dårlig form, men med god pleie og ro (ja 
det er ikke enkelt med flere hunder i hus), så ble han 
frisk og fin igjen. Eneste sporet av denne opplevelsen er 
at pelsen er veldig tynn i området der bittet skjedde.

Jeg er fortsatt livredd orm på vegne av mine firbeinte, 
men så er det noe med å la hundene leve livet også. 
Jeg mener de må få løpe rundt, kose seg, gjøre som 
hunder skal – gjerne i skog og mark – selv om jeg aller 
helst skulle hatt de kloss inntil meg i ormområder eller 
terreng generelt. 

Jeg anbefaler derfor dere som reiser rundt omkring om 
å undersøke hvem som har veterinærvakt i området du 
er, i tilfelle uhellet skulle være ute.

Avdelingen har både en egen side og 
en gruppe på facebook. Siden er en 
informasjonskanal der avdelingsstyret 
legger ut informasjon om ulike 
aktiviteter. Gruppen er til for at dere 

medlemmer kan dele bilder, skryte 
av hundene sine og invitere til turer, 
treff og aktiviteter på eget initiativ. Ta 
gjerne en titt på begge steder!

På vegne av styret for  
NLK, avd Trøndelag 

Hilde Birgitte Berg Altø

Treff framover

Nytt fra Avdeling Trøndelag
Tekst Hilde Birgitte Berg Altø, foto Dagrunn Mæhlen og Hilde B.B. Altø

Heisann alle 
lundehundentusiaster i 
Trøndelag.

Da håper vi de fleste har sett det siste av 
vinteren på denne siden av sommeren. 
Ikke for det, i skrivende stund går det 
haglebyger tett i tett og vinteren gjør 
sine siste grep. April måned var jo helt 

fantastisk, i alle fall her i Trøndelag – 
med temperaturer langt over 20-tallet. 
Mai derimot startet med knappe 
plussgrader, snø og hagl.

Avdelingen avholdt sitt årsmøte 
10.mars. Protokollen fra møtet er 
gjengitt et annet sted i dette nummeret 
av Lundehundnytt, og en oversikt over 
det nye styret finner du bakerst i bladet.

Årsmøte 2019

Fra treffet på Fosen med Hurtigruta i bakgrunnen

Kurs i rallylydighet

I år startet avdeling Trøndelag 
aktivitetssesongen med kurs i 
Rallylydighet hos Sportshunder i 
Trondheim 30-31.mars. Vekslende vær 
hele helgen, og tette snøbyger utover 
lørdag og søndag.

Denne gangen var kurset på låven, og 
det ble litt småkjølig å sitte i ro hvis 
en ikke hadde varme klær. Hanen 
i kurven hadde glemt ullklær, men 
Dagrunn visste råd – søndag var det 
med ullstillongs tilpasset herrer, og vi 

slapp fryseskader denne helgen.

Totalt deltok 10 hunder og 8 ledsagere, 
hvorav 7 var damer. Eneste hanen i 
kurven så ikke ut til å lide noen nød 
heller ☺. Eldste firbeinte var 9 år, mens 
yngste firbeinte var 9 måneder.

Dette var et skikkelig gøy kurs, der 
vi virkelig så progresjonen til både 
hunder og eiere i løpet av to dager. Det 
morsomste var å se at alle hundene 
konstant gikk med halen til værs, 
dette var noe som virkelig falt i smak. 
En stor takk til Tove og Åshild fra 
Sportshunder for ei lærerik og trivelig 
helg.
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NLK avdelinger
Avdeling Trøndelag, e-post: nlktrondelag@lundehund.no

Styreleder

Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Varamedlemmer

Hilde Birgitte Berg Altø, Naustalleen 5, 
7140 Opphaug, tel: 995 65, 
e-post: teamleksalunden@gmail.com
Jann-Magnar Fiskvik
Gunn Tove Ormset
Claudia Melis
Marc Daverdin
Iren Storli
Siri Monkan

Revisor 
Vararevisor
Valgkomite

Vara til valgkomite

Mari Østgaard
Trond Åge Seem
Rita H. Daverdin
Merethe Varslot Boneng
May Elisabeth Lernæs Selbekk

Kontaktpersoner ved mage/tarm problemer Æresmedlemmer

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

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

Hanna Gautun, Trondheim, Tel 91 10 91 16, 
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Send gjerne PM via facebook

Norsk Lundehund Klubb har over årene 
hedret noen få av medlemmene med tittelen 
"æresmedlem". Æresmedlemmene får diplom 
fra klubben ved utnevnelsen, og varig gratis 
medlemsskap i klubben.  

Våre æresmedlemmer er:  
• Margit Lines Våtvik 
• Christen Lang 
• Roar Torsteinsen  
• Anne-Lise Torsteinsen

Valpeformidling i NLK NLK Database

Norsk Lundehund Klubb har 
en egen valpeformidler som har 
ansvar for å bidra til kontakt 
 mellom interesserte valpekjøpere 
og oppdrettere, og bidra til at den 
genetiske variasjonen hos lunde-
hund spres rundt i landet.

Valpeformidler har en viss over-
sikt over hvor det er ledige  valper, 
samt at valpeformidler holder en 
oversikt/venteliste over de som 
ønsker seg lundehundvalp.

Valpeformidler har best oversikt 
over valper og valpekjøpere i 
Norge, men bidrar også til å opp-
rette kontakt med valpe kjøpere 
og oppdrettere i utlandet. 

Valpeformidler kan også hjelpe 
til med omplassering av lunde-
hunder.

Ta gjerne kontakt med klubbens 
valpe formidler for mer informa-
sjon:

Alejandra Garcia
Store Landfall Øvre 6b

3025 Drammen
Tel.: 412 67 679  

(onsdag og fredag kl 17:00 - 19:00)
e-post: valpeformidler@lundehund.no 

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

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

The database also offers help finding 
suitable partners when breeding your 
Lundehund.

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

Valpeformidler
Alejandra Gracia, Store Landfall Øvre 6b 
3025 Drammen, tel: 412 67 679 (ons, fre 17-19) 
e-post: valpeformidler@lundehund.no 

Avl- og sunnhetsutvalget 
e-post: avlogsunnhet@lundehund.no
Christen Lang , leder, tel: 909 81 295, 
e-post: christen1948@gmail.com
Hanna Gautun, tel: 911 09 116, 
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Sigrun Rytter, tel: 974 76 608
e-post: srytt@online.no
Torbjørg Lille Wagtskjold,  
tel: 909 74 408, e-post: lille@wagtskjold.net
Ingvild Svorkmo Espelien, tel: 901 14 352, 
e-post: ingvild.espelien@vinterskogen.no

Krysningsgruppa
e-post: krysningsgruppa@lundehund.no
Avls- og sunnhetsutvalget

Valgkomite (oppnevnt av årsmøtet) 
Rita Hartvigsen Daverdin, Hyllanvn. 2,
7517 Hell. tel: 922 36 662,
e-post: ritadaverdin@yahoo.no
* Elin D.W. Johannessen, Breilia 9,
9600 Hammerfest, tel: 917 62 954
e-post: elin_dwj@yahoo.no
Morten Strandmoe, Helgerødveien 234,
3233 Sandefjord,  tel: 404 13 634
e-post: strandmo@online.no
Irene Stølan, Brettvegen 10,
6036 Mauseidvåg,  tel: 952 22 079
e-post: enerien@yahoo.no

Lundebua 
Merete Evenseth 
Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdal
Tel: 916 44 269 
Bestilling:  
http://lundehund.no/index.php/
lundebua eller
e-post: lundebua@lundehund.no. eller 
e-post: leder@lundehund.no

Ansvarlig for klubbens kalender  
Redaksjonen for klubbens hjemmeside
Bestilling av kalender hos Lundebua

Ansvarlig for Årets Utstillingshund 
Kari Gording
Ellen Utsi
e-post: utstillingshund@lundehund.no 

Ansvarlig for Årets Aktivitetshund 
Astrid Driva Rødsand
Ida Skarkerud
e-post: aktivitetshund@lundehund.no  

___________________________
* Permisjon, varamedlem Irene Stølan trer inn i 
valgkomitéen resten av valgperioden.

Klipparkiv, lundehund i media
Anne-Lise Torsteinsen, Brenneveien 67, 
1339 Vøyenenga. tel: 67 13 32 49, 
e-post: r-tors@online.no

Arbeidsgruppe foring
Karen Elise Dahlmo
tel: 900 51 420
e-post: ked@dahlmo.no

Arbeidsgruppe bruksegenskaper og atferd
Solveig B. Steinnes
**Elin D.W. Johannessen
Sigrun Rytter

Arbeidsgruppe Giardia
Gerd Langenes
Rita H. Daverdin
Torbjørg Lille Wagtskjold
e-post: giardia@lundehund.no

Utsendinger til NKKs representatskaps-
møte: Styret oppnevner to delegater

Hundekartoteket /NLK Database
Torbjørg Lille Wagtskjold
Marc Daverdin
Spørsmål, kommentarer og forslag: 
e-post: database@lundehund.no

Medlemstjenester:    
Jon Wagtskjold, Tel 908 61 265
e-post: medlem@lundehund.no   

Klubbens medlemsblad, Lundehund-nytt
e-post: redaksjon@lundehund.no
Elin Mariboe
Dagrunn Mæhlen
Solveig Bjørkenes Steinnes
Jon Wagtskjold

Klubbens hjemmeside, 
www.lundehund.no

e-post: hjemmeside@lundehund.no
Ragna Fossen, redaktør 
Berit Fanneløb Marthinussen
Trine Thoresen
Astrid Driva Rødsand

Arbeidsgruppa for Lundehund-museet
e-post: museum@lundehund.no
Karen Elise Dahlmo
Rita H. Daverdin
Turid Helfjord

___________________________
**   Permisjon.

NLK komitéer og utvalg NLK fylkeskontakter

Finnmark
Janne-Grethe Konst Strøm,  
Storvannsveien 114, Leil. 201, 
9306 Hammerfest, Tel: 915 25 944
e-post: janne-gretheks@hotmail.com

Troms
Nina Schneider, Myrsnipa 10, 
9103 Kvaløya, Tel: 994 70 766. 
e-post: schneidernina77@gmail.com

Nordland, nord
Else-Britt Lian, Vassvikveien 23,
8517 Narvik, tel: 408 58 572
e-post: else_britt_lian@hotmail.com 

Nordland, sør
Hilde-Britt Nilsen, Njords vei 17d,
8803 Sandnessjøen, tel: 913 95 658
e-post: hilde.nilsen92@hotmail.com

Trøndelag, nord
Iren Storli, Nordbygdveien 154, 
7732 Steinkjer, tel: 926 06 467
e-post: iren.storli@gmail.com

Trøndelag, sør
Avd. Trøndelag
v/Hilde Birgitte Berg Altø, Naustalleen 5, 
7140 Opphaug, tel: 995 65 676
e-post: teamleksalunden@gmail.com

Møre og Romsdal
Cecilie Standal, Sjøholtveien 34, 
5240 Ørskog, tel: 992 70 002
e-post: cecilie@standal.as

Sogn og Fjordane / Hordaland
Torbjørg Lille Wagtskjold, Lyshovden 128, 
5148 Fyllingsdalen, tel: 909 74 408
e-post: lille@wagtskjold.net

Rogaland
Liv Skjervik, Sygnaveien 16,  

    4337 Sandnes, tel: 958 86 117
e-post: livskjervik@hotmail.com

Aust- og Vest-Agder
Gerd Langenes, Eiketjønnveien 22, 
4640 Søgne, tel: 909 05 070, 
e-post: gerd.langenes@gmail.com

Buskerud / Vestfold / Telemark
Gerd Haugen, Midtre Burevei 20, 
3475 Storsand, tel: 32 79 15 70 
e-post: gerd-haugen@altiboxmail.no

Hedmark
Geir Morten Jansberg, Norderhaug 26, 
2219 Brandval, tel: 476 26 707
e-post: butikksjef.kongsvinger@fargerike.no

Oppland
Gro W. Viken, Humlevegen 20, 
2216 Roverud, tel:  905 85 277, 
e-post: groviken@online.no

Oslo og Akershus
Pascale Renée Cyr
Kvartsveien 5, 1158 Oslo. Tel: 482 61 431,
e-post: pascale_cyr55@hotmail.com

Østfold
Irene Zakariassen, Vardeveien 36,
1659 Torp, tel 476 50 745
e-post: irza@outlook.com
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Ny kontaktperson for Oslo og Akershus
Jeg heter Pascale Renee Cyr, 
jeg er 31 år gammel, og jeg er 
fra Canada. Jeg flyttet til Oslo i 
2014 både for å studere og fordi 
jeg fikk meg kjæreste fra Oslo. 
Karl og jeg mente den beste 
måten å starte en familie var 
først å få hunden! Etter mye 
research om ulike raser, det 
var lundehunden vi bestemte 
oss for! Våren 2017 kom Solan 
(Paluná s Munin Fannison) til 
oss! Solan er vår første hund, 
og vi er dedikert til å gi ham 
det beste livet mulig! Jeg har 
startet en Instagram-konto for 
å dokumentere livet hans da 
jeg er en ivrig hobbyfotograf. 
Gjennom dette har vi nå 
oppnådd 15 000 følgere og 
det er en flott mulighet for å 
gjøre pedagogiske innlegg for 
å øke bevissthenten rundt den 
veldig spesielle, norsk rasen.  I 
tilleg, liker jeg å være åpen og 
diskutere om livet vårt med 
Solan, våre suksesser og våre 
mindre heldige erfaringer. 
Dette gjelder alt fra hvordan 

det er å trene en primitiv 
rase som Lundehund, til våre 
opplevelser med Solan på tur 
rundt omkring i Norge, så 
vel som hvordan vi tar vare 
på Solans helse gjennom 
kostholdet og pleierutiner. Jeg 
er også veldig lidenskapelig om 
hundeutstyr! En bieffekt er at 
Solan har endt opp en av landets 
mest bortskjemte hund, med 
altfor mye utstyr. Selv om dette 
virker som galskap er tanken 
å bruke disse produktene og 
erfaringene når jeg for tiden 
jobber med en nettside dedikert 
til hundeutstyr med fokus på 
anmeldelser og vurdering av 
brukbarhet og kvalitet.

Jeg er veldig glad for at Solan er 
en del av livet mitt og jeg blitt 
helt forelsket i Lundehunden. 
Jeg er entusiastisk på ideen om 
å være et mer aktivt medlem av 
lundehundmiljøet selv om jeg 
er relativt fersk.  Jeg lærer meg 
fortsatt norsk og er litt opptatt 
for tiden med min doktorgrad, 

men jeg er alltid glad for å 
diskutere hva som helst om 
hund og spesielt lundehunden.  
Jeg gleder meg til å fylle denne 
rollen som kontaktperson for 
Oslo / Akershus!

Lyrypa´s 
kennel

Inger Marie, Unni og Iren Storli
Tlf: 74160470, 72426600, 74165660

unnistorli@hotmail.com - iren.storli@gmail.com

Paluna´s Kari-LITA Unnidotter (f. 7/9-18) & 
VILJAR (f. 18/4-14) fra Brandval tar imot vårens 
lyder & lukter!  Herlig vår ønskes alle på 4 & 2 fra 
LITA, Paluna´s FLORA Saradatter (f. 29/1-08) og 
Gro. Foto Turid Johansen.

Kennel Lundestugu
Gro W. Viken, mob. 905 85 277

Samojedhund, Norsk Lundehund
www.vinterskogen.no

ingvild.espelien@vinterskogen.no 
tlf 90114352

Planlegges to kull vår/sommer 2019

Kennel Northern Bones
Solveig Bjørkenes Steinnes

Tel. 909 62 408
so-stein@northernbones.com

Felles medlemsmøte i forbindelse med at RAS skal revideres i 2020
Styret ønsker å finne tid og 
sted for en felles samling 
med alle interesserte i et slikt 
arrangement i Trøndelags- eller 

Lillehammerdistriktet i april/
mai 2020. Hundetellingen 
skal da være avsluttet og 
resultatet legges fram på dette 

møtet som et av grunnlagene 
for utformingen av RAS-
dokumentet.

Søknad om tilskudd til DNA-testing innvilget
Klubben har fått tilskudd til 
genressurstiltak på “Søknad 
om midler til DNA-testing av 
hunder i Norsk Lundehund 

Klubbs krysningsprosjekt “. 
Klubben har fått innvilget 
kr. 60 000,- på søknaden til 
Landbruksdirektoratet. Takk 

til Claudia Melis og Ingvild 
Espelien, som har søkt på 
klubbens vegne.

Klubbens lover nå godkjent av NKKs Hovedstyre
Klubbens lover er bygget på en 
felles obligatorisk mal for alle 
hundeklubber i Norge som er 
tilsluttet NKK. Det er NKK som 
har ansvar for utforming og 
forvaltning av lovmalen, og alle 
klubber som er tilsluttet NKK 
må revidere sine lover etter 
denne malen - med egne tillegg 

- med jevne mellomrom. Siste 
revisjon av lovmalen ble vedtatt 
av NKKs representntskapsmøte 
i 2017 og Norsk Lundehund 
Klubb reviderte og vedtok 
sine lover med klubbtillegg 
på årsmøtet 2018. NKKs 
hovedstyre har nå 

gått igjenom disse lovene, og 
Hovedstyret har godkjent 
lovene pr 11. april 2019. 

Du finner gjeldende lovverk 
for klubben på nettsidene våre, 
www.lundehund.no.

Notiser

Foto: Karl Christian Falao



Returadresse: NLK v/Jon Wagtskjold
Lyshovden 128,  5148 Fyllingsdalen

Snart Lundehunddagene 2019,  
12. - 14. juli 2019, Mosjøen, Nordland 

• Deltakerne på Lundehunddagene tar selv kontakt med 
Mosjøen Camping for bestilling av hytte og plass til bobil 
og campingvogn. Benytt e-post post@mosjoencamping.no 
eller tel. 751 77 900 for bestilling og husk å si at du deltar på 
Lundehunddagene.

• Påmelding til Spesialutstillinga skjer elektronisk via NKK 
(nkk.no). Påmeldingsfrist 17. juni 2019 

• Påmelding til festmiddag til spesial@lundehund.no,  
merkes "festmiddag". Bindende på melding  senest  
16. juni 2019

Baksidebildet denne gangen er av snart årsgamle Linde Seraphim (Seraphim av Revehjerte), eier og foto Else-Britt Lian


