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Fra klubbens leder 
Da sitter du nok en gang med medlemsbladet Lundehund-nytt i handa og kan 
glede deg til innholdet. Redaksjonen har nok en gang levert til «meget bra», men 
de ønsker seg et medlem til. Så dersom du har en skrivespire, journalist spire, 
fotograf spire i magen eller bare har kjempelyst å jobbe i redaksjonskomiteen, så 
ta kontakt med oss i styret.  

For min del, blir dette siste gang jeg skriver «lederen har ordet», og det er jo 
egentlig litt vemodig. Nå gir jeg meg som leder ved Årsmøte på Værøy. Det er 
bare sunt at andre kommer til, som kanskje har lyst å drive klubben på en annen 
måte enn jeg har gjort. Det har i alle fall vært noen flotte år sammen med en 
herlig styregjeng. Ganske mye arbeid til tider og noen utfordringer, men mest mye 
moro med tanke på denne flotte rasen vår og det vi har fått til. En av våre siste 
saker vi har jobbet mot, ser også ut til å få en positiv belønning for lundehund 
eiere og oppdrettere: 

Sak 39 i PROTOKOLL fra Hovedstyremøte nr. 3/12 holdt i Norsk Kennel Klubs 
lokaler, mandag den 26. mars 2012, kl. 17.30. 

FORSLAG OM REDUSERT REGISTRERINGSAVGIFT OG 
ANMELDELSESGEBYR FOR DUNKER, HALDENSTØVER, HYGENHUND, 
NORSK BUHUND OG NORSK LUNDEHUND 

– NOTAT FRA ADM. V/ ESPEN ENGH: 39 

Hovedstyret ga sin tilslutning til at det innføres halv registreringsavgift og halvt 
anmeldelsesgebyr for utrydningstruede norske raser. Raser som omfattes av 
ordningen er dunker, haldenstøver, hygenhund, norsk buhund og norsk 
lundehund. Tiltaket trer i kraft fra 1.1.2013. Bakgrunn: Ordningen foreslås å 
erstatte dagens gratis avgift for de norske harehundrasene. 

Sitat slutt. 

Dette syns jeg var veldig trivelig og jeg føler nå at jeg har fått igjennom det jeg 
som leder har jobbet med, sammen med resten av styret. Her blir både 
oppdrettere og lundehundeiere tilgodesett. Dette er et av flere tiltak til å få vist 
frem rasen på NKK utstillinger og for å få flere oppdrettere. Det viser bl.a. at NKK 
har hørt på våre argumenter og at de vil prøve å hjelpe klubben med tiltak med 
rasen vår. 

En annen gledelig nyhet er at hittil i år er det født 39 valper pr 13.mai og vi har to 
oppdrettere som har oppdrettet over 100 valper. Kennel Paluna’s med Liv 
Skjervik og Kennel Linesviken’s med Margit Lines Våtvik. Gratulere begge to. 
Dere går foran som gode forbilder for oss andre og har gjort en kjempejobb med 
å bevare kulturskatten vår. 

Jubileumsåret vårt er godt i gang og Værøytreffet har allerede fått mange 
påmeldte. Spesielt fra Tyskland kommer det flere familier. Pr 10.mai er det 
påmeldt 136 personer fra Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland og Sveits. 
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Og det kommer 124 lundehunder med disse personene. Så har du ikke meldt deg 
på treffet enda, så bør du gjøre det snart. Fristen går ut 1.juni. Og skal du stille ut 
din hund må du melde den på selve utstillingen via NKK. I år er det også satt opp 
en ny vandrepremie, som alle importerte hunder bosatt i Norge kan kjempe om. 
Statuttene finner du lengere bak i bladet. 

En annen ting jeg gleder meg masse til, er å holde boken om lundehunden i 
hånda. Den blir helt fantastisk, så vi kan glede oss alle sammen. Jeg har sett 
ganske mye av den, rett før den skulle gå i trykken, og jeg er meget imponert over 
det arbeidet som redaksjonskomiteen, med Ingvild Espelien i spissen har lagt ned 
i denne jobben. Dersom alt går etter planen så skal den lanseres på Værøy, 
åpningsdagen, den 25.juli om kvelden. Og forhåpentligvis er også noen fra TUN 
forlag til stedet. Der kan de som har forhåndsbestilt og betalt den få sitt/sine 
eksemplarer og boken kan kjøpes fra denne dagen. 

Så håper jeg at alle benytter seg av stemmeretten sin og stemmer på det nye 
styret som er foreslått av valgkomiteen. Forhåndsstemmeseddelen ligger vedlagt 
dette bladet, og dersom du ikke skal til Værøy, sender du den inn til meg, som det 
står på seddelen. 

Godt valg og tusen takk for meg. Det har vært en glede å være en del av denne 
klubben, der vi alle har et felles mål: Om å ivareta denne lille kulturskatten vår på 
fire bein, og sammen er vi sterke og får mye gjort for rasen. 

Merete Evenseth 

 
Gurine – Foto: Merete Evenseth  
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Fra redaksjonskomiteen  
Da var det tid for årets andre utgave av LHN. I motsetning til forrige nummer har 
dette vært et tungt nummer å få ut. Vi er for tiden bare 2 medlemmer i 
redaksjonskomiteen, og med full jobb og andre forpliktelser ser vi helt klart at vi 
har behov for minst et medlem til. Så her er mulighetene åpne for de som kan 
tenke seg å hjelpe til med bladet. Ta kontakt med oss på e-post 
redaksjon@lundehund.no dersom du vil høre mer eller vil tilby dine tjenester.  

Det har denne gangen vært sparsomt med materiale fra våre medlemmer. Vi 
håper dette ikke er begynnelsen på en trend, for i så fall vil vi få et heller magert 
medlemsblad. Vi håper og tror at dere kommer sterkere tilbake til neste nummer 
av bladet. 

Hoveddelen av dette bladet er viet til det kommende treffet vårt på Værøy, med 
siste nytt fra Værøy-komiteen, utstillingskomiteen og papirene til årsmøtet. Husk å 
ta med bladet til årsmøtet! Klubben vil ikke ta med ekstra kopier av 
årsmøtepapirene. 

 

 

 

 

Saga nyter sommerværet i hagen – Foto: Gunn Tove Ormset  
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Værøy-treffet 2012 
Siste informasjon i Lundehundnytt før treffet. 

Husk: 

Meld dere på, fristen går ut 15. Juni, men det er mulighet for etternølere. 
Det viktigste er påmelding til middagen – så vær rask. Se i forrige nr. for meny.  
Pris pr. voksne kr. 450,-, for barn kr. 200,-. 

Er dere ennå ikke helt sikre på om dere kommer dere til Værøy? 

Om dere har prøvd å få plass på ferga, og fått beskjed om det er fullt, så husk at 
det er kun 40% av plassene som kan reserveres. Det er 60% av plassene igjen, 
så det går an å stille seg i kø.  

Om dere har prøvd å få overnatting uten å lykkes, det går an å stille seg på 
venting dersom det blir avbestillinger, eller at det dukker opp flere muligheter – gi 
ikke opp. 

Om dere ikke har bil med over til Værøy, så går det an å bli hentet på fergekaia – 
gi beskjed til Værøykomiteen i god tid i forveien.  

Vi oppfordrer dere til å følge med på hjemmesiden til Norsk Lundehund Klubb, 
facebook-sider i regi av klubben: ”Værøy-treff med spesialutstilling for Norsk 
Lundehund” og ”Norsk Lundehund” – der er det oppdateringer fram mot treffet.  

Dere kan også kontakte Værøykomiteen på mail: varoy@lundehund.no 

Vi minner også om nettlotteriet til samme adresse. Kr. 10,- pr. lodd.  

Det vil i år bli to ”hovedgevinster” – relieff av treskjærer Arthur Johansen. Bilder 
kommer når de er laget ferdig.  

Han vil forøvrig være å treffe på Værøy under treffet med utstilling og salg 
sammen med Unni Kristiansen fra Værøy (tekstilkunstner) og Lisbeth Skranes 
(grafikk og ullpledd/ sitteunderlag med kystkulturmotiv) 

 

Viktig beskjed angående konserten med Susanne Lundeng. 

Det var feil tidspunkt i forrige nr av Lundehund-nytt: 
Riktig tidspunkt er kl. 1800. 

 

Vi ønsker alle vel møtt på Værøy! 
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Konsert med Susanne Lundeng 

Norsk Lundehund Klubb har vært så heldige å få tak i den nordnorske 
felespilleren Susanne Lundeng til en konsert i Værøy kirke, fredag 27. juli kl 18. 
Susanne er et fyrverkeri av en felemusiker og må bare oppleves. Anbefaler alle å 
få med seg denne begivenheten. I tillegg skal Værøy mannskor delta. Billettene 
koster bare kr 150,- og selges ved inngangen. 
Susanne Lundeng og Lundehund eiere har noe til felles: Vi tar vare på en norsk 
kulturskatt. 

Susanne Lundeng er felespiller, 
folkemusiker og komponist, og anses 
som en av den nordnorske 
folkemusikkens fremste 
tradisjonsbærere. 

Med sin frisinnede og ukonvensjonelle 
blanding av tradisjonell folkemusikk og 
moderne samtidsuttrykk, skaper hun 
med sin fiolin, en helt egen, personlig og 
karakteristisk sound. Musikken er preget 
av den nordnorske naturen og kulturen 
hun har vokst opp med, men også av en 
kunstnerisk vilje og særegen skaperkraft 
som springer ut fra henne selv. 

Siden 1989 har hun turnèrt som frilansmusiker, og har gjennom årenes løp fått 
utallige priser og utmerkelser for sitt virke bl.a. Den europeiske folkekunstprisen 
(2004). Hun har representert Norge i en rekke offisielle sammenhenger både i 
inn- og utland, og var artist under utdelingen av Nobels fredspris i 2004. 

Hennes siste CD ”Mot” ble i 2011 nominert til ”Spellemann” i åpen klasse. 

Med sin lyriske nordlandske urkraft og sitt klanglige uttrykk gjør Susanne Lundeng 
musikken sin tilgjengelig for et stort publikum.  

Det ligger en harmonisk villskap i hennes musikalske formidling av stemninger. 
Hennes ekspressive og energiske sceneopptredener får publikum til å skjerpe 
sansene.  

www. myspace/susannelundeng.com 
www.susannelundeng.no 
booking@susannelundeng.no  
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Spesialutstilling lørdag 28. juli 
 
Dommere: Per Harald Nymark (tisper) og Eli Marie Klepp (valper og hannhunder) 

Påmelding innen 30. juni 

Elektronisk påmelding via Norsk Kennel Klubs Dogweb -  www.nkk.no  

Manuell påmelding via e-post: spesial@lundehund.no 

Priser: 
Elektronisk påmelding kr 350,- 
Manuell påmelding kr 410,- 
Valp kr 200,- 

Barn og hund: gratis 

Rabatter: F.o.m. tredje hund med samme registrerte eier betales 1/2 avgift (se 
utstillingsreglenes pkt. 4.1) Rabatten regnes fra og av laveste avgifter.  
For å oppnå rabatt må betaling være mottatt av NLK før påmeldingsfristen 
utløper.  

Annonse i utstillingskatalogen 

For medlemmer / samarbeidende klubber: 
1/1 side i farger kr. 300,-   ½ side farger kr. 150,- 

For eksterne annonsører: 
1/1 side i farger kr. 1.000,-  ½ side farger kr. 500,- 

Størrelse på ferdige annonser:  

Helside: 18.555 cm x 12,433 cm. 
Halvside: 9 cm x 12,433 cm 

Ferdige annonser ønskes i jpg format innen 30. juni.  

Ønsker du hjelp med annonse?  
Send tekst og bilder til spesial@lundehund.no innen 20. juni 

Spørsmål og henvendelser 

E-post: spesial@lundehund.no 

Telefon: 915 50 998 – Gunn Tove Ormset 
974 76 608 – Sigrun Rytter 
480 30 585 – Bård Andersen 
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inn- og utland, og var artist under utdelingen av Nobels fredspris i 2004. 

Hennes siste CD ”Mot” ble i 2011 nominert til ”Spellemann” i åpen klasse. 

Med sin lyriske nordlandske urkraft og sitt klanglige uttrykk gjør Susanne Lundeng 
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Det ligger en harmonisk villskap i hennes musikalske formidling av stemninger. 
Hennes ekspressive og energiske sceneopptredener får publikum til å skjerpe 
sansene.  

www. myspace/susannelundeng.com 
www.susannelundeng.no 
booking@susannelundeng.no  
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Spesialutstilling lørdag 28. juli 
 
Dommere: Per Harald Nymark (tisper) og Eli Marie Klepp (valper og hannhunder) 

Påmelding innen 30. juni 

Elektronisk påmelding via Norsk Kennel Klubs Dogweb -  www.nkk.no  

Manuell påmelding via e-post: spesial@lundehund.no 

Priser: 
Elektronisk påmelding kr 350,- 
Manuell påmelding kr 410,- 
Valp kr 200,- 

Barn og hund: gratis 

Rabatter: F.o.m. tredje hund med samme registrerte eier betales 1/2 avgift (se 
utstillingsreglenes pkt. 4.1) Rabatten regnes fra og av laveste avgifter.  
For å oppnå rabatt må betaling være mottatt av NLK før påmeldingsfristen 
utløper.  

Annonse i utstillingskatalogen 

For medlemmer / samarbeidende klubber: 
1/1 side i farger kr. 300,-   ½ side farger kr. 150,- 

For eksterne annonsører: 
1/1 side i farger kr. 1.000,-  ½ side farger kr. 500,- 

Størrelse på ferdige annonser:  

Helside: 18.555 cm x 12,433 cm. 
Halvside: 9 cm x 12,433 cm 

Ferdige annonser ønskes i jpg format innen 30. juni.  

Ønsker du hjelp med annonse?  
Send tekst og bilder til spesial@lundehund.no innen 20. juni 

Spørsmål og henvendelser 

E-post: spesial@lundehund.no 

Telefon: 915 50 998 – Gunn Tove Ormset 
974 76 608 – Sigrun Rytter 
480 30 585 – Bård Andersen 
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Værøy 
Fra www.varoy.kommune.no  

Midt i havgapet utenfor den 
sagnomsuste Moskenstraumen 
ligger øya Værøy. Navnet 
henspiller ikke uventet på harde 
og omskiftelige værforhold. Her 
lever henimot 750 individer 
omsluttet av hav og 
spektakulære fjellprofiler. 

I den gamle grenda Måstad 
livnærte man seg ikke bare på 
fisken i havet, men også på 
lundefuglen som lever i 
fuglefjellene i sørvest. 
Lundefuglen er i dag fredet, men 
preger kommunevåpenet vårt og 
har en sterk symbolverdi for 
kommunens innbyggere. 

Se også www.visitlofoten.com 
for mer informasjon.  

Før du reiser…. 
 Kontroller at hunden(es) vaksiner er oppdatert. 

Husk vaksinasjonsattest / pass. 
NKKs utstillingsregler gjelder: Se del 3.4 
http://www.nkk.no/nkk/public/getAttachment?ATTACHMENT_ID=13580&
TYPE=ARTICLE&ID=1097756637684 
 

 Er det lenge siden hunden har fått ormekur?  
 

 Har hunden oppholdt seg i området der det har vært utbrudd av 
giardia? 

 
 For innreise til Norge fra andre land må innførselsreglene fra 

Mattilsynet også følges:  
http://www.mattilsynet.no/import_eksport/reise_med_dyr/hund_katt_og_il
der 

 
 NB! Spesielle regler gjelder ved reise med mer enn 5 dyr! 

http://www.mattilsynet.no/import_eksport/reise_med_dyr/hund_katt_og_il
der/flere_enn_fem/innf_rsel_av_flere_enn_fem_dyr_til_norge__obs__regl
ene_gjelder_ikke_fra_sverige__97997  
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Presentasjon av ny vandrepremie 
 

 
25. Vandrepremie 

Marmel’s Minnehund 

 for importerte hunder bosatt i Norge. 

Gitt av Stein-Erik og Bärbel Greter i 2012 

 Hunden, uansett kjønn, må være født i utlandet. 
 Eieren må ha fast bopel i Norge. 
 Før BIR/BIM velges, stiller alle de utenlandskfødte hundene som har blitt 

bedømt til Excelent og Very Good, i hver gruppe (junior-, unghund-, åpen- 
champion og veteran klassen) som oppfyller kravene under de tre første 
punktene, opp mot hverandre. 

 Premien utdeles første gang ved 50-års jubileumet i 2012 på Værøy. 
 Premien utdeles hvert år på NLK’s spesialutstilling. 
 Premien utdeles tilsammen 15 ganger. 
 Den levende personen som etter 15 utdelinger har flest napp i Minnehund 

premien vinner den til odel og eie. 
 Det følger med en egen perm for å føre inn stamtavle og bilder av 

vinnerhunden.  
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Tips om utstilling 
Utdrag fra NKKs brosjyre Ny i ringen - 

http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a 

Utstillinger avholdes for at hundeiere, oppdrettere og raseklubber skal få rede på 
hvordan den enkelte rasen har utviklet seg i henhold til dens rasestandard. Når 
man skal kjøpe en hund av en bestemt rase, ønsker man at den skal se ut slik 
som rasen gjorde i den hunde-boken man fant den omtalt. Alle hunder blir 
selvfølgelig ikke like som ”to dråper vann”, men rasestandarden forteller om 
hvordan den aktuelle rase skal se ut – og det er på bakgrunn av dette at 
dommeren gjør sin vurdering.  

Hundeutstillinger er svært viktig for å bedømme resultatet av avlen. Godt 
konstruerte hunder vil kunne fungere langt bedre enn hunder som har dårlig 
konstruksjon.  

For mange er også hundeutstilling en spennende hobby, både når det gjelder 
selve konkurransen og miljøet omkring.  

Hunden må ha fylt 9 måneder for å kunne delta på utstillingen. Før hunden har 
nådd utstillingsalder, kan den delta på valpeshow. Her er det to klasser: 4-6 mnd 
og 6-9 mnd. Det kan være en fin trening både for hunden og deg å delta på 
valpeshow.  

 

Klasseinndeling (som er aktuelle for lundehunden – Red.) 

Juniorklasse (JK): 9-18 måneder (kan ikke få CACIB) 

Unghundklasse (UK): 15-24 måneder 

Åpen klasse (AK): Fra 15 måneder (må ikke være norsk champion) 

Championklasse (CHK): Obligatorisk for norsk champion (NUCH). Utenlandske 
champoons kan også delta i denne klassen.  

Veteranklasse (VK): Åpen for hunder som har fylt 8 år (kan ikke få CACIB) 

Verdt å vite før du stiller ut 

Handling kaller man den måten utstilleren viser hunden sin på. Handling er viktig 
for å vise hunden din fra dens beste side.  

Utstillingskondisjon:  
Møt opp med en hund som er velstelt og ren. Pelsen bør være på sitt beste. God 
pelskondisjon gir et pent ytre, men det som befinner seg under pelsen er minst 
like viktig. En hund som er for tykk eller tynn vil kunne bli satt ned i premiegrad. 
Fedme vil kunne innvirke på hundens bevegelser. Tennene skal være rene og fri 
for tannstein. Klørne skal også jevnlig være klippet. Dette gjelder for øvrig ikke 
bare når den skal på utstilling. 
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Bevegelser: 
Hvordan hunden beveger seg er meget viktig. Tren på å gå i riktig tempo. Den 
skal gå med god flyt, ikke gallopere, men trave jevnt. Hopp og sprett er ikke 
ønskelig, da dette gjør det vanskeligere å vurdere hundens bevelgelser. (Det er 
bedre med en hund som hopper og spretter og syns utstilling er morsomt enn en 
hund som tydelig mistrives. Red.) 

Å kunne vise seg til sin fordel: 
Når dommeren skal skrive kritikk på hunden, er det ønskelig at den skal kunne 
stå pent og vise seg best mulig. Dette oppnår du best dersom du har trent hunden 
til å stå pent og fokusere på deg.  

Å delta på ringtrening kan være en fin måte å lære dette på.  

Alle hunder må kunne tåle at dommeren ser på kropp og tenner. Dommeren skal 
også sjekke at hannhundene har to testikler på plass, så venn hunden til å bli tatt 
på sine edlere deler også. En del av de mindre hunderasene (gjelder lundehund. 
Red) blir av praktiske grunner plassert på bord for at dommeren skal kunne 
bedømme dem. Det er selvsagt en forutsetning at hunden er vant til dette også på 
forhånd.  

Din hund skal stilles ut 

Terminlister finner du her: 
http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=304 

Påmeldingsristen til en utstilling går vanligvis ut ca fire uker før utstillingsdato. 
Rundt en uke før utstillingsdato vil du motta hundens deltakernummer (som også 
er hundens nummer i utstillingskatalogen) fra utstillingsarrangøren. Du mottar 
også et brev om hvor utstillingsplassen er, veibeskrivelse, hvor mange hunder 
som deltar av de enkelte raser, samt oppmøtetid for din rase. Oppmøtetiden er 
den tiden du må overholde, det er den tiden du skal være klar ved ringen til å bli 
bedømt. Bedømmelsen kan ikke starte før forhåndsannonsert oppmøtetid, men 
det kan også hende at du må vente litt ekstra. Oppmøtetid er orienterende, ikke 
eksakt.  

Til utstillingen tar du med: 

 Vaksinasjonsattest 
 Vann og vannkopp 
 Kam / børste 
 Bur hvor hunden kan slappe av før dere skal i ringen (hunden må være 

vant til dette!) 
 Utstillingsbånd 
 Sikkerhetsnål eller nummerlappholder for å feste startnummeret 

Du selv kan trenge en campingstol, det kan gå flere timer før dere er hjemme 
igjen. Det kan være smart å ta med kontanter til kjøp av både kaffe, katalog og 
parkeringsavgift.  
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Møt opp i god tid slik at du finner fram til ringen og kan observere de som skal i 
ringen før deg. Vær klar til å gå inn i ringen før ringsekretæren roper deg opp.  

Bedømmelsen 

All bedømmelse skjer rasevis. Først dømmes hannhunder klasse for klasse: 
Junior, unghund, åpen, champion og veteran. Tispene dømmes i samme 
rekkefølge etterpå.  

Alle hunder i en klasse blir kalt inn i ringen samtidig, slik at dommeren får 
anledning til å danne seg et førsteinntrykk av hunden, både i stående posisjon og 
i bevegelse.  

Neste steg er å bedømme en og en hund enkeltvis. Du kan bli bedt om å gå 
trekant (Du beveger deg i en tenkt trekant med dommeren stående i et ”hjørne”. 
Slik kan dommeren se hunden din både bakfra, fra siden og forfra). Noen ganger 
kan du bli bedt om å gå opp og ned. Til slutt stiller du hunden opp i 
utstillingsposisjon foran dommerbordet (still opp hunden slik at dommeren får se 
den fra siden, og ikke for tett inntil bordet – det gjør at dommeren bare ser 
hundens rygg. Red.), mens dommeren dikterer kritikken til skiveren og 
bestemmer kvalitetsgraden. Ringsekretæren vil ved sløyfeutlevering fortelle om 
du er ferdig for dagen, eller om du skal inn i ringen igjen. Spør hvis du er usikker.  

 
Fra Red.komiteen:  

Dette er bare et lite utdrag av brosjyren. Vi anbefaler å lese hele. Her finner du 
mer om både påmelding, forberedelser og hva som skjer på utstillingsdagen i 
tillegg til forklaring på sløyfer og rosetter og gangen videre.  

Det viktigste er å ha det morsomt med hunden din, og huske at dommeren kun 
kan dømme det han/hun ser i ringen. Hunden din er den samme gode kompisen 
uansett premiering i utstillingsringen.  

Lykke til!  
 Lundehund-nytt 2/2012 15 

Innkalling til årsmøte  
 

 
. 

26.juli 2012 på Værøy skole kl 18.00  

Dagsorden  

Åpning av årsmøte ved leder. 

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. Årsberetningen 2011/2012 

6. Regnskap 2011/2012 med revisors beretning. 

7. Budsjettforslag 2012/2013 

8. Kontingenten 

9. Innkommende saker 

a) Nedleggelse av Avdeling Rogaland. 

10. Saker fremmet av styret. 

a. Lover for Norsk Lundehund klubb I henhold til ny lovmal fra NKK. 

b. Hedersdiplom. 

11. Valg 

Velkommen! 

Hilsen styret i Norsk Lundehund Klubb  
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Norsk Lundehund Klubb  
Årsberetning for 2011-2012 

Værøy 26. juli 2012 

 

1. Styrets sammensetning i beretningsperioden fra  
1. april 2011 - 31. mars 2012. 
Leder  Merete Evenseth  (ikke på valg) 

Nestleder Jan Opsanger  (valgt for 1 år) 

Kasserer  Sigrun Rytter  (ikke på valg) 

Skriver  Turid Helfjord  (valgt for 2 år) 

Styremedlem Olav Runde  (ikke på valg) 

1. vara  Else-Rita Langaune (valgt for 1 år) 

2. vara  Irene Stølan  (valgt for 2 år) 

 

Sigrun Rytter var klubbens representant på representantmøte i Norsk Kennel 
Klub (NKK) lørdag 12.november i Oslo 

Klubben har betalende medlemmer for 2011 fordelt slik: 314 (303 i 2010 og 240 i 
2009) hovedmedlemmer, 23 (23 i 2010 og 15 i 2009) husstandsmedlemmer, 33 
(32 i 2010 og 33 i 2009) utenlandske medlemmer og 5 (4 i 2010) 
æresmedlemmer. Til sammen 375 (362 i 2010 og 292 i 2009) medlemmer 
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2. Komiteer og Tillitsvalgte 
Avlsrådet: Christen Lang (leder), Ingvild Espelien, Hanna Gautun og Liv Skjervik. 

Klubbens hjemmeside: Magnus Enger (leder), Ida Skarkerud og Stig Moen. I 
november ønsket Magnus Enger å avtre og Frida Helfjord overtok som vevsjef.  

Lundebua: Karen-Elise og Jon Dahlmo 

Lundehund-nytt: Gunn Tove Ormset (leder), Anneli Rosenberg og Lars Aude 
Arnesen. I februar 2012 ønsket Lars Aude Arnesen å trekke seg. 

Redaksjonskomiteen: Ingvild Espelien (redaktør), Olav Runde, Jan H. Opsanger 
og Arild Espelien. 

Utstillingsresultater ”Årets hund”: Unni Hofstad (leder) og Dagrunn Mæhlen 

Valgkomiteen: Dagrunn Mæhlen (leder), Gro W. Viken og Unni Hofstad. Ingen 
varamedlem. 

Tillitsvalgte 

Hundekartoteket (med spørreskjema om hundens helse): Gro W. Viken. 
Klipparkivet (lundehund i media): Anne Lise Torsteinsen 
Klubbeffekter/ materialforvalter: Jan H. Opsanger 
Lundehundkalenderen: Gunn-Tove Ormset 
Medlemskartotek: Merete Evenseth 
Revisor: Øyvind Hjelme. Vararevisor: Odd Reidar Gautun. 
Spørreskjema vedrørende kull og parringer: Gro W Viken. 
Valpeformidler: Liv Skjervik 

Fylkeskontakter 

Troms og Finnmark: Else-Rita Langaune 
Nord-Trøndelag: Unni Hofstad 
Sør-Trøndelag: Solvor Melum 
Møre og Romsdal: Irene Stølan 
Sogn og Fjordane og Hordaland: Kari Øvstedal 
Øst og Vest Agder: Tor Omholt 
Hedmark: Geir Morten Jansberg 
Oppland: Gro W. Viken 
Buskerud, Vestfold og Telemark: Gerd Haugen 
Akershus, Oslo og Østfold: Roger Gibson 
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3. Styresaker 
Styret har avholdt 6 (9 i 2010 og 12 i 2009) styremøter på skype og to (ett i 2010 
og to i 2009) fysisk møte i styreperioden fra 1.april 2010 til 31.mars 2011. Vi har 
behandlet 83 (97 i 2010 og 168 i 2009) saker. 

Alle styrereferatene er lagt ut på hjemmesiden, og vi har sendt ut referater og 
sakslister til alle lundehundkontaktene, avdelingslederne og avlsrådet. I alt har vi 
sendt ut 13 (6 i 2010 og 10 i 2009) infobrev fra styret. 

De fysiske styremøtene ble holdt på hytta til Sigrun Rytter i Oslo området i april 
2011 og på Lillestrøm under Dogs4all, 26. november 2011, sammen med 
representanter fra avlsrådet og lundehundkontakter. 

Saker vi vil framheve spesielt 

 Vellykket møte med NKK om de Norske hunderasene 
 Fikk spesiell disp på avlsreglene for Lundehund. Kan pares fra 15 mnd. i 

stedet for 18 mnd. Prøveperiode på 3 år. 
 16. april underskrev vi avtale med Finn.no angående felles raseannonse 

for våre oppdrettere/medlemmer. 
 Vellykket gjennomføring av årsmøte, spesialutstilling og lundehundtreff 

ved Frya leir i Gudbrandsdalen. Årsmøte trakk 57 personer hvorav 42 stk 
var stemmeberettiget, utstillingen hadde 66 katalognummer. 

 Vellykket profileringstand på Dogs4all og Villmarksmessen 
 Dommerseminar under Dogs4all for 27 dommere. Ledet av Avlsrådet. 10 

lundehunder var spesielt innbudt til å bli vist frem. 
 Tillitsmannssamling under Dogd4all. Hovedtema: Databasen som Marc 

Daverdin har utarbeidet. 

4. Lundehunden i media:  
Styret oppfordrer til å gi oss beskjed dersom det står noe om lundehunden i 
diverse medier. Dette har en veldig positiv virkning, og bidrar til å synliggjøre at 
lundehunden er en fullt levende, aktiv og flott familiehund. På denne måten bidrar 
vi med at folk får øynene opp for denne unike rasen vår. Samt at vi oppfordrer å 
sende inn slike mediaklipp til klippearkivet. Vi opplever at det dukker stadig opp 
nye nettsider om kjæledyr med forskjellige informasjon. En del av denne 
informasjonen er direkte feil og styret ønsker å bidra til at informasjonen rettes 
opp. Send oss gjerne linker til slike sider. 

Se vedlegg 1. 

Spesielle hendelser: 

 Ålvisheim`s Orvar-Odd var en flott representant på FCI`s Champion of 
Champions i Brüssel, november 2011 
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5. Årets hund 2011. 
Det var 8 hanner og 21 tisper som ville være med i årets konkurranse. 

4 (3 i 2010 og 2 i 2009) hunder deltok i kåringen av Beste valp. 

2 (4 i 2010 og 4 i 2009) hunder deltok i kåring av Beste Veteran  

25 (15 i 2012 og 12 i 2009) hunder deltok i tillegg til kåringen av Årets hund. 

Styret gratulerer Årets hunder 2011: 
Nr 1. Frontpage Arna Atladottir med eier Dagrunn Mæhlen. 92 poeng 

Nr 2. Recknagel Olgadanilova med eier Solvor og Andreas Melum. 91 poeng 

Nr 3. Navahoos Birk Yksander med eier Turid Johansen og Geir Morten 
Jansberg. 79 poeng. 

6. Klubbens eiendeler 
Klubbens eiendeler, se vedlegg 2. 

7. Gaver klubben har gitt i årsmeldingsåret 
 Blomster til nestleder Jan Opsanger i forbindelse med hans kones død. 

 Blomster gitt til begravelsen av dyrlege Ingolf Hanssen ved Strinda 
smådyrklinikk. 

 Blomster til Sofie Schønheyders 90 års dag.  

 Lundehundnål gitt til Magnus Enger ved hans avgang som vevsjef for 
hjemmesiden til klubben. Gitt til han på årsmøte til avd Nordland 25. 
februar 2012. 

8. Gaver/tilskudd klubben har fått 
 8000,- etter søknad fra NKK i forbindelse med Dommerseminaret 

9. Klubbens økonomi 
Se regnskap og budsjett: vedlegg tre. 

10. Lundebua 
Det har vært et godt salg på treff rundt om i landet, og vi har hatt en del salg på 
gamle effekter.  
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11. Redaksjonskomiteen for Lundehund boka. 

Årsrapport for 2011 for bokredaksjonen 

Et utkast av boka ble vist fram for klubbens medlemmer på årsmøtet og 
spesialutstillingen sommeren 2011. Samtidig ble innsamling av bilder til boka 
avsluttet, og innleveringsfristen for tekstene utløp like etter. 

Redaksjonen jobbet i 2011 med innsendte manus og ryddet i tekstene slik at de 
var klare for gjennomgang hos Tuns redaktør. Tun valgte å leie inn eksterne 
konsulenter, slik at det er Bokproduksjon SA som har samarbeidet med 
redaktøren Ingvild Espelien og billedredaktøren Arild Espelien. Bokmanuset ble 
levert til Bokproduksjon SA høsten 2011, og etter det har de hatt hovedansvaret 
for redigering og gjennomgang av manus. Ingvild hadde møte med dem høsten 
2011 og samarbeidet har fungert utmerket. 

Økonomi: 

I 2011 har det ikke vært brukt mye penger på boka. En reise til Oslo ble delvis 
belastet boka høsten 2011, ellers har redaksjonen tatt utgiftene selv dette året. 
Den største utgiften kommer i 2012. 

12. Avlsrådet 

Årsmelding for avlsrådet til Norsk Lundehund Klubb 
1.april 2011-31.mars 2012 

Avlsrådet har i denne perioden hatt følgende medlemmer:  
Christen Lang (leder) 
Ingvild Espelien 
Hanna Gautun 
Liv Skjervik (valpeformidler) 

Fortløpende kontakt med lundehundeiere og folk som er interessert i rasen 

Alle avlsrådets medlemmer har kontakt med lundehundeiere i Norge og utlandet 
som søker råd i forbindelse med avl, sykdom og annet. Dette utgjør over 100 
henvendelser per år pr telefon, e-post eller Facebook. I tilfeller der det dreier seg 
om problemer med enkelthunder, kan kontakten vedvare over mange uker og 
være ganske hyppig. Dette er stort sett positivt og til god hjelp for eier av den 
enkelte hund, samtidig som avlsrådets medlemmer lærer nytt. Denne aktiviteten 
er viktig for rasen.  

Møte med NKK. 

Christen Lang og Ingvild Espelien (fra avlsrådet) og Merete Evenseth (fra styret) 
møtte Espen Engh og Astrid Indrebø (fra NKK) i Oslo den 27.april for bla å 
diskutere avl på Norsk Lundehund bla  i lys av det nye etiske regelverket for NKK. 
Som et resultat av møtet fikk NKK klubbens styre følgende melding fra NKK: 
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“Hovedstyret vedtok (den 6. juni 2011) å gi dispensasjon for rasen norsk 
lundehund fra NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett, pkt 7, første ledd. 
Nedre grense for paring settes til 15 mnd., og denne dispensasjonen gjøres 
gjeldende frem til 1.7.2014.” 

Hvilket betyr: 
 En tispe kan pares fra og med den dagen hun er 15 mnd. gammel. Dvs at 

de fleste har mulighet til å gjøre sitt første forsøk på å sette valper på sin 
tispe ved 2. løpetid. 

 En tispe kan få registrert mer enn 5 kull etter seg, og paring kan skje etter 
fylte 8 år, men det må søkes om tillatelse fra NKK før paring. 

Saken ble omtalt i Lundehund Nytt nr 2, 2011. 

Dommerseminar 

Fredag 25.11.2011 arrangerte avlsrådet i samarbeid med styret for NLK et 
dommerseminar for Norsk Lundehund i forbindelse med utstillingen Dogs4all på 
Lillestrøm. Seminaret ble holdt på Thon Hotel Arena fra kl 17.00 til kl 21.00. Med 
utgangspunkt i klubbens rasekompendium gikk Christen Lang gjennom rasens 
historiske bruk og standard. Deretter ble 6 tisper og 6 hanner av championkvalitet 
vist fram for at deltagerne kunne gjøre selvstendige vurderinger. Hver hund ble så 
diskutert med dommerne i plenum. I alt deltok 26 dommere på seminaret. NLK 
takker NKK for støtten på kr 8000,- for gjennomføringen av seminaret.  

Rasekompendier. 

Oversettelsen av rasekompendiet for Norsk Lundehund til engelsk, tysk og fransk 
ble fullført i 2011. Den engelske utgaven ble trykket til Dommerseminaret i 
november 2011, mens de tyske og franske utgavene ble trykket i april 2012.  

Deltagelse på møte mellom DCNH og tyske lundehundeiere i Karben, 
Tyskland. 

Deutsche Club für Nordische Hunde (DCNH) arrangerte et åpent møte for 
lundehundeiere i Tyskland den 19.11.2011. Tema for møtet var “Lundehund avl i 
DCNH: posisjonering og utforming for fremtiden”. Norsk Lundehund Klubb ble 
invitert til møtet for å fortelle om avlsarbeidet i Norge. Styret besluttet å sende 
Ingvild Espelien og Hanna Gautun til møtet. Fra DCNH deltok leder, Herr Guido 
Schäfer og leder for avlsrådet i DCNH Herr Michael Schnupp sammen med 
veterinær Frau Renate Winkler, som er uavhengig rådgiver for DCNH. Ellers 
deltok 19 lundehundeiere fra Tyskland og 2 fra Luxemburg. Et referat fra møtet er 
publisert i Lundehund Nytt nr 1, 2012. 

Innsamling av blodprøver for søken etter IL-gener; Samarbeid med Frode 
Lingaas ved Norges Veterinærhøgskole.  

Dessverre har vi ikke sett resultater ennå av blodprøvene som ble tatt på og etter 
Værøytreffet 2009 og sendt til NVH. Avlsrådet er i en prosess der vi vil ta opp 
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Norsk Lundehund som tema i en bredere sammenheng med NVH. Dette gjelder 
særlig forskning for å øke kunnskapen om IL, både behandling av syke hunder og 
forebyggende tiltak i rasen. 

DNA-studier; Samarbeid med Claudia Melis ved NTNU  

En gruppe på tre forskere ved NTNU samarbeider med NLK om DNA studier på 
Norsk Lundehund. Claudia Melis leder arbeidet. De første resultatene er nå 
sammenfattet i en artikkel som sendes inn for publisering i et vitenskapelig 
tidsskrift våren 2012. Konklusjonen så langt er at lundehunden har betenkelig lav 
genetisk variasjon. Resultatene vil bli publisert i Lundehund Nytt og andre fora 
etterhvert. Forskerteamet har i samråd med avlsrådet ønsker om å forlenge 
prosjektet og utvide problemstillingen. 

Kartlegging av albumin-nivå hos friske lundehunder. 

Det er nå tatt prøver av i alt 36 klinisk friske hunder. I tillegg har vi albuminverdier 
fra 7 hunder med symptomer på IL. Alderen på hundene er fra l-12 år og 
fordelingen mellom kjønnene er jevn. Det er fremdeles behov for flere 
prøveverdier. Etter planen skulle de resterende midlene på prosjektet brukes til 
albuminanalyse av blod tappet på Værøy. Det viser seg dessverre at dette ikke er 
mulig. Avlsrådet arbeider derfor nå med å finne flere friske lundehunder for 
albuminmålinger. Arbeidet med innsamling av albumin-data av syke hunder har 
gått noe tregere enn forventet. Vi har pr i dag verdier fra 15 syke hunder og 
ønsker fremdeles innrapportering av albumin og totalprotein fra hunder som 
diagnostiseres med IL. Dette prosjektet var et samarbeid med veterinær Ingolf 
Hanssen Strinda Smådyrsklinikk i Trondheim. Etter hans bortgang i 2011, har 
avlsrådet gjort avtale med hans sønn Harald Hanssen ved samme dyreklinikk om 
fortsatt samarbeid. Videre har det vært arbeidet med å trekke inn kompetanse 
innen statistikk i prosjektet. 

Reduksjon av antall valper pr hannhund. 

Siden midten av 80-tallet har Norsk Lundehund Klubb fulgt anbefalingen fra Per 
Erik Sundgren om at ingen hannhunder får ha flere avkom enn 5 % av det 
samlede antall valper i Norge de siste 5 årene. Beregnet for perioden 2002 - 2006 
ga dette en maksgrense på ca 19 valper pr hannhund. For perioden 2007 – 2011 
tilsvarer dette maksimalt 15 valper pr hannhund. I perioden 2002-2006 var det 
samlete antall valper 395. For den neste 5 årene, fra 2007 – 2011 var dette tallet 
302, hvilket er en nedgang på ca 25 % Maksimalt antall avkom pr hannhund ble 
derfor fom 2012 redusert til 15 valper. Saken er beskrevet i Lundehund Nytt nr 4, 
2011. 

Valpeformidling. 

Valpeformidler har kontinuerlig annonse på Finn.no. Liv Skjervik mottar stadig 
henvendelser om valper og rasen generelt. I 2011 mottok hun 100 henvendelser 
angående lundehund og / eller valp. En stor del av disse forespørslene kom via 
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finn.no og noen via klubbens hjemmeside. I alt 25 har fått seg lundehund via 
valpeformidler i løpet av 2011. Valpeformidler mottar også informasjon om 
planlagte kull og ledige valper og utgjør et viktig bindeledd mellom oppdrettere og 
fremtidige hundeeiere.  

Valpeåret 2011 
Det er født 56 valper (61 i 2010, 39 i 2009) i 22 kull (22 kull i 2010, 18 kull i 
2009), fordelt på 28 hanner (35 i 2010, 13 i 2009) og 28 tisper (26 i 2010, 26 i 
2009) 

8 valper (4 i 2010) er eksportert til henholdsvis: Danmark, Sverige, Finland, 
Frankrike og Tyskland. 2 valper (4 i 2010) er importert fra henholdsvis: Finland 
og Sverige. 

13. Oppdrett på Norsk Lundehund 
Klubben er bekymret for tilgangen til nye valper. Valpetallet øker ikke slik vi gjerne 
skulle ønske for å holde en livskraftig stamme av Norsk lundehund. Og vi skulle 
gjerne ønsket oss flere nye oppdrettere. Her en oversikt fra 2007-2011: 

I 2007 hadde vi 25 oppdrettere 

I 2008 hadde vi 19 oppdrettere (vi fikk 7 nye oppdrettere fra året før, men de har 
ikke oppdrettet flere valper senere) 

I 2009 hadde vi 16 oppdrettere (vi fikk 5 nye oppdrettere enn de to tidligere årene, 
men de har ikke oppdrettet flere valper senere) 

I 2010 hadde vi 15 oppdrettere (vi fikk 3 nye oppdrettere.) 

I 2011 hadde vi 21 oppdrettere (vi fikk 5 nye oppdrettere) 

Vi har 2 oppdrettere, som har hatt valper i alle år fra 2007-2011. Det er kennel 
Lyrypa og kennel Ålvisheim. 

14. Lundehund-Nytt (LHN) 
Årsmelding fra Redaksjonskomiteen for Lundehund-nytt 

Lundehund-nytt kom i 2011 ut med fire nummer, hvorav de tre første er i 
svart/hvitt med farge på omslaget, og nr. 4 (julenummeret) var i full farge.  

Redaksjonskomiteen besto ved årets begynnelse av Gunn Tove Ormset (leder), 
Maien Munthe-Kaas og Anneli Rosenberg. Maien Munthe-Kaas valgte å trekke 
seg fra vervet, og hennes siste nummer var nr. 2/2011. Fra nr. 3/2011 fikk vi med 
Lars Aude Arnesen på laget. 

Bladet består stort sett av en del mer eller mindre faste spalter som: 

• Fra klubbens leder 
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• Fra redaksjonskomiteen 

• Nytt fra styret 

• Lillelunden 

• Valper født og hvor de dro 

• Nytt fra avlsrådet 

• Nytt fra avdelingene 

• Nytt fra andre land 

I tillegg til disse har vi fått mange gode og varierte artikler og innspill fra våre 
medlemmer. Disse har variert i innhold og lengde.  

Annonsører 

LHN har i løpet av 2011 hatt tre medlemmer med helårskontrakt på annonser, 
samt to eksterne annonsører med helårskontrakt. I tillegg har vi hatt 
enkeltannonser fra medlemmer. Hoveddelen av medlemsannonsene kom som 
juleannonser i nr 4/2011. Disse er meget viktige bidrag til at julenummeret kan 
trykkes i full farge. 

15. Hjemmesiden (www.lundehund.no) 
Den nye Vevsjefen er begynt å jobbe med hjemmesiden.  

Redaksjonen har også ansvaret for å legge ut valpeannonser på Finn.no. I 2011 
har det vært lagt ut 5 annonser fra oppdrettere i tillegg til den vanlige fra 
valpeformidler. Vi gjør oppmerksom på at det er gratis for alle oppdrettere, som er 
medlem av Norsk Lundehund Klubb til å benytte seg av denne ordningen, også 
våre utenlandske oppdrettere som er medlem av klubben. 

16. Kalenderen  
Gunn Tove Ormset hadde ansvaret for å lage jubileumskalenderen 2012, som var 
til salgs fra og med Dogs4all på Lillestrøm i november 2011. Det er solgt 196 stk 
(150 i 2010). Kalenderen ble meget fin og illustrerer klubbens 50 år i historie og 
bilder. 

17. Lundehundkontaktene 
Dersom det er noen som vet om endringer i bestanden i fylkene ber vi om 
tilbakemelding til den respektive lundehundkontakten. Dette gjelder spesielt 
avdøde hunder. 

Troms og Finnmark 

Fylkene har 22 hovedmedlemmer og 2 husstandsmedlem  
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2011 har vært et år uten noen form for aktivitet/treff i Troms og Finnmark.   

2012 har startet med telling av lundehunder. De fleste lundehundeierne er 
kontaktet pr. telefon i løpet av februar – mars. Det ble ikke mange samtaler pr. 
kveld da vi lundehund-eiere har mye å prate sammen om. Tror vi er noe for oss 
selv. 

Hundene er fordelt slik: Det er 25 i Troms og 7 i Finnmark.  

18 hanner og 14 tisper. Kun en hund er født før år 2000 og den er født 30.1.1998.  

Lundehundkontakt for Troms og Finnmark 
Else-Rita Langaune 

Møre og Romsdal 

I fylket var det 20 hovedmedlemmer i 2011. 

31 hunder fordelt på 15 hanner og 16 tisper. Ingen hunder født før år 2000. 

Hordaland, Sogn og Fjordane 

Fylkene har 18 hovedmedlemmer og 2 husstandsmedlemmer. 

Det er 32 hunder fordelt på 17 hanner og 15 tisper. 2 hunder er født før år 2000 
og eldste hund er født 25.12.1997. 

Øst og Vest Agder 

Fylkene har 13 hovedmedlemmer.  

Det er 22 hunder fordelt på 10 hanner og 12 tisper. Ingen hunder født før år 2000. 

Hedmark 

Fylket har 13 hovedmedlemmer.  

Det er 18 hunder fordelt på 10 hanner og 8 tisper. Kun en hund er født før år 2000 
og den er født 6.10.1999. 

Har i år sammen med Gro Viken stått for gjennomføringen av årets spesial. Vi 
hadde den i Frya leir på Hundorp i Gudbrandsdalen. 

Med 54 hunder påmeldt til eksteriør bedømmelse, tre oppdretter stilte hunder i 
oppdrettsklassen, valpeshow, barn og hund og masse trivelig folk ble dette ett 
sosialt trivelig arrangement. 

Har også i år, sammen med Gro Viken og Roger Gibson, hatt ansvaret for 
gjennomføring av Lundehund stand under Dogs4all og Villmarksmessen. Dette er 
viktig for å vise frem rasen og jobbe for at flere skaffer seg en lundehund. Under 
dogs4all hadde vi besøk av to nye eiere av lundehund som sa at besøket på vår 
stand hadde gjort utslaget for valget av rase. Dette er vi glade for, for det viser at 
det vi gjør lønner seg og gjør det lettere å fortsette videre med dette. 
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Norsk Lundehund Klubb har i år hatt telling, og for Hedmark sin del ble det en 
nedgang i antall hunder i forhold til forrige tellingen fra 2010. Av 26 hunder var det 
18 som lever i dag + at vi har ett valpekull på fem valper så totalt er det 23 
hunder. Hovedsakelig var det eldre hunder som hadde gått bort. Ser ut som vi i 
Hedmark har ett generasjonsskifte både når det gjelder hunder og eiere for av de 
18 hundene i Hedmark så er 14 hunder under 7 år. 

Geir Morten Jansberg, Kontaktperson for Hedmark. 

Oppland 

Fylket har 14 hovedmedlemmer. 

Det er 20 hunder fordelt på 6 hannhunder og 14 tisper. En gammelhund født før 
år 2000 og er født 28.5.1998. 

Sammen med Lundehundkontakten for Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold, ble 
det arrangert klubbstand på, Dogs4all på Lillestrøm og Villmarksmessa. 

Buskerud, Vestfold og Telemark 

Fylkene har 35 hovedmedlemmer og 1 husstandsmedlem. 

Det er 59 hunder fordelt på 25 hanner og 34 tisper. To hunder er født før år 2000 
og den eldste er født 1.2.1999. 

Årsberetning for Buskerud, Vestfold og Telemark 

Distriktet mitt har nok aldri hørt til de mest aktive når det gjelder Norsk 
lundehund.. Antallet hunder og eiere har variert i den tiden jeg har vært aktiv her, 
men det virker som lundehunden er på frammarsj, og vi har hatt et jevnt tilsig av 
nye eiere og hunder. 

Etter at siste telling var fullført, er antallet ca 60 hunder, og har aldri vært høyere. 
Det er født valper her og det er kommet til nye oppdrettere, som forhåpentligvis vil 
bidra til avlen også i årene framover. 

Nye hannhunder er kommet i avl, og noen ”gamle” er utbrukt. 

Også på utstillingssiden har det vært aktivitet. Vi har fått 2 nye champions, den 
ene både norsk og dansk. 

Dessverre har det jo også vært en viss avgang. Vi har mistet både eiere og 
hunder, noen har falt for ”aldersgrensen”, noen som offer for sykdom. I det store 
og hele tror jeg dog helsetilstanden er bra. Både blant eiere og hunder. Vårt 
eldste medlem er fylt 94 år og eier en lundehund på 13 som helt øyensynlig er til 
stor glede for henne. Hun er fortsatt levende interessert i rasen, og undrer på om 
noen har funnet ut om lundehund kan være i slekt med rev. En tanke nok mange 
har hatt gjennom tiden. 

Selv har jeg startet det nye året med et valpekull på 5. 4 hanner og ei tispe, som 
alle er avtalt solgt i tre ukers alder. Dette viser at klubben har lyktes med å gjøre 
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lundehunden kjent, og når ut til folk som tidligere kanskje ikke hadde hørt om 
rasen. Det lover godt for framtiden. Takk. 

Gerd Haugen, Lundehund kontakt. 

Oslo, Akershus og Østfold 

Det er 43 hovedmedlemmer og 1 husstandsmedlemmer i Oslo og Akershus. 

Det er 8 hovedmedlemmer og 3 husstandsmedlemmer i Østfold. 

Tellingen er ikke ferdig i disse områdene, da vi har mistet en del eierinformasjon 
ved telling i 2010. Dette håper vi å få rettet opp i løpet av 2012. 

Akershus: 20 av 29 hunder er telt. 6 T og 10 H lever. 

Oslo: 17 av 27 hunder er telt. 2 T og 13 H lever. 

Østfold: 10 av 16 hunder er telt. 5 T og 5 H lever. 

Gode tilbakemeldinger på turgruppe for lundehund. Det var veldig mange som 
kunne tenke seg mye av dette i fremtiden. Tror det også kunne være en mulighet 
for å starte en avdeling Østlandet. Starte i det små, så kommer vel interessen for 
å delta etter hvert.  

Sammen med Lundehundkontakten for Hedmark og Oppland, ble det arrangert 
klubbstand på Dogs4all på Lillestrøm og Villmarksmessa. 

Nord-Trøndelag 

Lundehundkontakten gjorde ikke så mye i fjor, annet enn å finne innavlsprosenter 
og komme med råd om hvor man kunne finne høvelig hannhund. Det er faktisk 
flere spørsmål i året om dette, også fra Nordland. Vi ligger jo ikke så langt unna. 

Nord-Trøndelag er en del av avd. Trøndelag, men avd. har inntil videre valgt å 
opprettholde kontaktpersonen i Nord-Trøndelag på grunn av de store avstandene, 
og for hjelp til å holde kontakt med hundeeierne i fylket. Se derfor rapport fra 
avdeling Trøndelag.  

18. Årsmelding fra våre 3 avdelinger. 

Nordland 

Det er 46 hovedmedlemmer og 5 husstandsmedlemmer. 

Nordland Nord har 53 hunder fordelt på 30 Hanner og 23 Tisper. 2 gamle hunder 
er født før år 2000. Norges eldste lundehund, Ninni, bor på 8102 Skjerstad og er 
født 26.4.1996. Eier er Kari Solem og oppdretter er Kjellbjørg Kastmo. 

Nordland Sør har 45 hunder fordelt på 20 Hanner og 25 Tisper. Ingen hunder er 
født før år 2000. 
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Norsk Lundehund Klubb har i år hatt telling, og for Hedmark sin del ble det en 
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Årsberetning for Norsk Lundehund Klubb, Avdeling Nordland for 2011. 

Forrige årsmøte ble avholdt i Drevja, Vefsn 26. Februar 2011. 

8 av 49 medlemmer møtte.  

Styret som har fungert inneværende år er som følger: 

Tina Karstensen Fransson, leder (gjenvalgt) 
Stig Moen, nestleder (ikke på valg) 
Ellen Brattbakk, styremedlem (ny) 
Jan Erik Fransson, styremedlem/ kasserer (ny) 
Karen Elise Dahlmo, styremedlem/ sekretær (gjenvalgt) 
Bjørg Skundberg, vararepresentant (ny) 
Berit Martinussen (ikke på valg) 

Etter møtet var det sosialt samvær og lundehund treff. 

Det er avholdt 4 styremøter hvor det har vært en kombinasjon av ”Fysiske” møter 
og ”skype”. Dette er ikke optimalt, men på grunn av lange avstander er det 
nødvendig for å få avholdt møtene. 

Det var planlagt et treff i Brønnøysund, men dette ble avlyst på grunn av 
manglende påmeldinger. 

Til tross for oppfordringer til medlemmene om å komme med tilbakemeldinger om 
ønske om aktiviteter, er det ikke kommet inn noen forslag.  

Avdelingen sliter med å få opp aktiviteter, noe som nok en del kan skyldes 
geografi. 

Fire av medlemmene (Nils Kristian Ellingsen, Berit Martinussen og Håkon 
Fagertun og Karen Elise Dahlmo) er med i komiteen for jubileumstreffet for Norsk 
Lundehund klubb på Værøy juli 2012.  

Det har også vært telling av lundehunder i Nordland (avsluttes i slutten av mars) 
som en del av telling i hele landet. Fire av styret har fordelt hundeeierne mellom 
seg og tatt telefonisk kontakt med hundeeierne. 

Trøndelag 

47 hovedmedlemmer og 6 husstandsmedlemmer. 

Nord-Trønderlag har 35 hunder fordelt på 17 Hanner og 18 Tisper. Tre hunder er 
født før år 2000 og den eldste er født 24.10.1998. 

Sør-Trønderlag har 59 hunder fordelt på 25 Hanner og 34 Tisper. Ingen hunder er 
født før år 2000. 

Årsberetning for Norsk lundehund Klubb, Avdeling Trøndelag for 2011 

Styret for Norsk Lundehund Klubb Avdeling Trøndelag (Avd TRL) har i 2011 
bestått av: 
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Hanna Gautun (leder) 
Maren Espelien (nestleder) 
Siv Falck Hjelme (kasserer) 
Trond Åge Seem (styremedlem) 
Rita Daverdin (styremedlem) 
Siri Monkan (varamedlem) 
Inger Lise Bakken (varamedlem) 
 
Revisor: 
Frida Tove Meland  
Gunn Tove Ormset (vararevisor) 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
Ingvild Espelien (leder) 
Solvor Melum 
Rita Nordhaug 

Avd. TRL avholdt årsmøte 5. mars 2011. Styret har avholdt 4 styremøter i 2011 
og har jobbet med følgende saker: 

Ringtrening 

Avd. TRL arrangerte 2 utendørs ring-treninger i 2011. Den første fant sted onsdag 
11. mai hjemme hos Frida Tove Meland på Skatval. 8 personer deltok med i alt 
10 hunder. Etter treningen på tunet vartet Frida Tove opp med herlig kveldsmat 
innendørs. Tusen takk! Den andre treningen fant sted 1. juni på Skjetlein 
resurssenter på Klett. Hit kom det 10 deltagere med 17 hunder. Treningen ble 
avsluttet med kaffe og kaker ute i vårsolen. Tusen takk for at vi fikk bruke området 
nok en gang. 

Tur til Hitra 

Søndag 4. juni inviterte familien Athammer til lundehundtreff på Hitra. 10 
entusiastiske hundeeiere møtte opp med sine 9 lundehunder. De fikk en fin tur på 
tørre stier fram til idrettslagets hytte som lå nede ved sjøen. Der var det utendørs 
benker og grillplass. Vertskapet stilte med pølser, kaffe og kake til rasten mens 
hundene koste seg i fri dressur. Stor takk til familien Athammer for en flott dag. 

Høsttreff i Meråker 

Søndag 18. september var Avdeling Trøndelag igjen på tur. Denne gangen var vi 
invitert på treff hjemme hos Wilhelm og Ruth Strid på Meråker. I alt 15 lundehund 
entusiaster med 15 hunder møtte fram. Wilhelm vartet opp med kaffe og stekte 
vafler på bål mens resten delte medbrakte goder. Etter maten gikk de spesielt 
interesserte en sopptur mens resten fortsatte å kose seg ved leiren. Vi takker for 
en utrolig hyggelig dag 
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Juletreff på Øye Grendehus på Øysand 

Avdelingens juletreff ble arrangert den 4. desember, etter tradisjonelt mønster 
med tilbud om en felles tur på ca 45 minutter fulgt av julelunsj. Som vanlig besto 
bevertningen av medbrakt julemat, mens avdelingen holdt drikke. Et bugnende 
koldtbord og koselige omgivelser bidro til hyggelig stemning. 

Etter maten kom nissen med overraskelser til de yngste. Det sedvanlige 
julelotteriet, der deltagerne bidro med gevinster, ga en inntekt på 825 kr. Treffet 
samlet 22 deltagere og 14 hunder. 

Kurs i enkel aktivisering av hund 

Avdelingen lyste ut et ”Aktiviseringskurs med fokus på triks til nytte og glede!” i 
oktober. Kurset tok sikte på å gi tips til ulike typer triks man kan lære hundene for 
å aktivisere dem ”i heimen” på mørke, kalde vinterkvelder...  Kurset ble satt opp i 
samarbeid med ”Sportshunder” i Trondheim og var planlagt å gå over 3 dager. 
Dessverre meldte seg for få deltagere til at kurset kunne gjennomføres. Vi vil 
imidlertid tilby kurset på nytt i 2012.  

Hannhund-liste for Sør- og Nord-Trøndelag 

Med utgangspunkt i hundetellingen som ble utført i 2010 har styret utarbeidet en 
liste over hannhunder som er aktuelle for bruk i avl. Listen fås ved henvendelse til 
avdelingens styre. 

Spesialutstilling for Norsk Lundehund 2013 

Avdeling Trøndelag har, på forespørsel fra styret for NLK, tatt på seg å arrangere 
Spesialutstillingen for Norsk Lundehund i 2013. Selve utstillingen vil finne sted 
lørdag 7. juni. I tillegg vil avdelingen hjelpe til med å finne lokale for klubbens 
årsmøte som vil finne sted fredag 6. juni. 

Grasrotandel til Avd Trøndelag 

Norsk Lundehund Klubb Avd. Trøndelag er registrert for å motta støtte gjennom 
grasrotmiddelordningen til Norsk Tipping. Ordningen ga en inntekt på 2376 kr i 
2011  

Pr. 31.12.2011 har Norsk Lundehund Klubb Avd. Trøndelag følgende eiendeler: 

Ett utstillingsbord 
Ett utstillingstelt 
To dommerkofferter 
En roll-up 
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Rogaland 

Fylket har 32 hovedmedlemmer og 4 husstandsmedlemmer. 

56 hunder bor i Rogaland fordelt på 31 hannhunder og 25 tisper. Ingen hunder er 
født før år 2000. 

Ikke mottatt årsmelding. Avdelingen ønsker å legge ned, og heller opprette en 
kontaktperson. Det er så vanskelig å få folk til tillitsverv. Liv Skjervik har sagt seg 
villig til å være kontaktperson. 

Nedleggelsen av avdelingen skal opp som «innkommen sak» på Årsmøte. 

 

Takk til alle! 

Styret ønsker å takke alle våre tillitsvalgte, frivillige og andre støttespillere for 
deres innsats og engasjement for lundehunden og klubben! 

 
 
______________________________________________________ 
 

Vingheias Vendelin og Vanja nyter finværet med lek i hagen – Foto: Gunn Tove Ormset  
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Vedlegg 1 
Lundehunden i media 

17.mai kunne man lese på hjemmesiden til NKK:   
Hipp hurra for norske hunderaser!  

Nordmenn er stolte over det som er særegent norsk. Derfor er det vel en selvfølge at 
de syv norske hunderasene også bevares for fremtiden – eller? 

20.mai kunne man lese på hjemmesiden til NKK og NRK Hedemark og Oppland:  
Norske hunderaser i fare, forteller NKKs Espen Engh til NRK. 

18.juni hadde Namdal Arbeiderblad to sider med fargebilder og omtale av hundene til 
Eiliv og Unni Hofstad, Live og Orvar-Odd etter turen til Tyskland der begge ble 
“Jahrhundert” vinnere. 

På hjemmesiden til Tromsø Hundeklubb kunne man i juni se bilde fra Værøy 
utstillingen i 2009. Christen Lang inspiserer en av hundene til Torild Olsen. Bildet var 
illustrasjon til dommerlisten til Tromsø Hundeklubb sin utstilling i august samt NKK 
utstillingen i Tromsø. 

I Dagsrevyen den 19.juli var det et innslag om de truede norske hunderasene hvor 
lundehunden ble nevnt med ord og bilde. 

I Orkdalingen nr 2-11, var det et valpebilde av Beyla. Eier og fotograf: Dagrunn 
Mæhlen. ”Orkdalingen” er et informasjonsblad fra Orkdal kommune.  

September utgaven av “Vi med hund” hadde et bilde av Ariel. Tekst til bilde. Norsk 
kulturarv. Den norske lundehunden Ariel ser lykkelig ut – lurer på om hun vet at hun er 
et lite stykke Norge. Eier av Ariel er May Elisabeth Lærnes Selbekk. 

Lokalavisa Sør-Trønderlag har kåret bilde av Ariel som månedens blinkskudd i 
september. Eier May E. L Selbekk.  

13.oktober kunne man lese nekrologen om dyrlege Ingolf Hansen i Adresseavisa. 
Han var en kjent og kjær person i lundehund miljøet. Nekrologen var underskrevet av 
leder Merete Evenseth samt avlsrådet ved Hanna Gautun og Ingvild Espelien. Det 
samme sto i nr 12 av Hundesport, medlemsbladet til Norsk Kennel Klub. 

I medlemsbladet SKOG nr 3/2011 kunne man lese to sider om «en eldgammel 
hunderase» Tekst Anders Hals, foto Anneli Rosenberg. Skog er medlemsbladet til 
Norges Skogeierforbund.  

20 januar 2012 kunne man lese i Rogalands avis om oppdrettet «Palunas», som 
planlegger valp nr 100. NKK hadde også link fra sin hjemmeside om dette 
avisinnlegget mandag 23.januar. 

I februar nr av «Vi med hund» kunne man lese en liten artikkel med overskriften 
«Velg Norsk». Illustrert av May Elisabeth L. Selbekk sitt bilde av 3 lundehunder. 

May Elisabeth Lernæs Selbekk og Dagrunn Mæhlen har klikket og vunnet i 
fotokonkurranse angående hundeforet Appetitt, og selvsagt var det lundehunder som 
ble foreviget. Premien var et forbrukskort på inntil 150 kg Appetitt hundefòr i et år, fra 
mai 2011 til mai 2012.  
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Vedlegg 2 
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 Merete 
Evenseth, men vil bli gitt til den nye lederen på Værøy 2012. 

 En diktafon (er nå hos Ingvild Espelien) 

 4 stk telt med stenger, beregnet for utstillinger, 3 kaffekanner, 1 
høydemåler, 1 utstillingsbord, plasseringsplater for utstilling 1-4 plass og 
diverse premier og sløyfer (er nå i Sør-Fron, men vil bli gitt til avd 
Trønderlag på Værøy 2012). 

 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 har Klaus Burschil med pokaler fra 2023-
2029. 

 Diverse ”standsmateriell”, er hos Geir Morten Jansberg og Roger Gibson. 

 To rollup bannere (fått av Roger Gibson) til bruk på profilering stand (er 
nå hos Geir Morten Jansberg). 

 Hefte fra evaluering av Værøytreffet, Spesialutstillingen på Øysand og et 
hefte over alle vandrepokalene til klubben med statuttene og vinnerne. 
(ligger hos Merete, men vil bli levert den nye lederen på Værøy 2012). 

 Ei minnepenn over en god del gamle bilder fra klubbens oppstart. 
Skannet av Helge Tollefsen hos Sofie Schønheyder (er nå hos leder 
Merete Evenseth, men vil bli levert den nye lederen på Værøy 2012). 

 En ekstern harddisk innkjøpt til redaksjonskomiteen for boken ( er nå hos 
Ingvild Espelien). 

 Stor ubrukt kopimaskin (er nå hos Sigrun Rytter). 

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

 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.  

 Photoshop cd innkjøpt til redaktør av Lundehund-nytt. For redigering / 
laging av annonser etc. til medlemsbladet. (er nå hos Gunn Tove 
Ormset).   
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Regnskap for Norsk Lundehund Klubb 
01.04.2011 – 31.03.2012 

 
 
 INN UT 
Lundebua 17.966,00  
Lundehundnytt 14.409,59 57.104,77 
Spesialutstilling 26.529,93 23.686,66 
Værøytreff forberedelser 8.270,00 2.429,00 
NKK 98.212,00  
Kalender 35.840,64 10.841,50 
Administrasjon 2.135,50 58.476,71 
Avlsrådet 10.419,00 45.903,00 
Promotering  1.156,00 
Bokprosjektet 20.592,15 11.368,00 
Gebyrer/Renter 523,34 1.079,69 
SUM 282.909,42 202.496,41 

 

 
Budsjettforslag 

01.04.2012 – 31.03.2013 
 

 INN UT 
Lundebua 35.000,00 50.000,00 
Lundehundnytt 15.000,00 58.000,00 
Spesialutstilling 35.000,00 25.000,00 
Værøytreff  60.000,00 12.000,00 
NKK 90.000,00  
Kalender 27.000,00 9.000,00 
Administrasjon  25.000,00 
Avlsrådet 4.200,00 30.000,00 
Promotering  5.000,00 
Bokprosjektet 65.000,00 200.000,00 
Gebyrer/Renter/Momskomp. 9.000,00 1.500,00 
Dyrlege Smiths legat  8.158,00 
SUM 340.200,00 426.658,00 
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Innkommen sak til Årsmøte på Værøy 2012 

Nedleggelse av Avdeling Rogaland 

Det ble i møte 24.4.2012 enstemmig vedtatt å legge ned avd. Rogaland. Dette 
begrunnes med problemer med å få folk til styreverv (vi er få personer som bor 
forholdsvis spredt). Vi vil fortsette med våre tirsdagstreff/turer, og hver og en av 
oss vil selvfølgelig fortsette å jobbe videre for Lundehundens ve og vel. Tror vi 
som enkeltmedlemmer, og ikke som avdeling vil få det enda triveligere sammen. 
Vi er nå i gang med planlegging av årets høydepunkt Værøytreffet, og ser frem til 
å møte nye og gamle lundehund venner.    

Liv Skjervik har sagt seg villig til å være kontaktperson.  

Når det gjelder det økonomiske skal avdelingen sjekke hva som står i lovene 
deres, om midlene skal gå til moderklubben altså Norsk lundehund klubb ved en 
eventuell nedleggelse 

  

Med Hilsen   

Kjell L. Haugland 
 

 
Dunderdalens Hero – Foto: Sigrid Solbjør  
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Forslag til Lover for Norsk Lundehund Klubb  
Stiftet 22. november 1962 

Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 26. juli 2012 

 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]  

 

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 egen juridisk enhet. Klubben er 
medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å 
overholde NKKs lover og bestemmelser. 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 hundeholdets 
interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og 
utviklingen av rasen norsk lundehund. NLK skal også arbeide for etisk og praktisk 
riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både 
når det gjelder rasestandard og rasens fysiske og psykiske sunnhet. 

§1-3 Definisjoner   

Klubbens organer:    

- Årsmøtet  
- Ekstraordinært årsmøte  
- Styret   
- Valgkomite  
- Avdelinger  

Kap 2 Medlemskap og krav til dette  
§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 til NKKs Appellutvalg. 
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§2-2 Medlemskontingent 

 Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse 
som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av 
klubbens årsmøte.  

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.   

§2-3 Medlemsplikter  

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Lundehund Klubb og Norsk Kennel 
Klubs virksomhet samt å følge Norsk Lundehund Klubbs og Norsk Kennel Klubs 
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 offentliggjort av 
Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. Medlemmene 
forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse 
fremmes. 

§2-4 Opphør av medlemskap  

Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse  
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. 

 

§2-5 Disiplinær reaksjoner   

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. 

§2-6 Æresmedlem 

Styret kan på arsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens 
æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. 
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 av fremmøtte stemmer med 
unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av 
klubben (som krever ¾ flertall).  

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  
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Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. 

 §3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet 
avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun 
person med gyldig medlemskap.  

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i 
klubben. 

Ved valg kan det kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved 
forhåndsstemmer. Forhåndstemmer kan bare benyttes ved valg og skal være 
styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi 
hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være 
hemmelig.  

På klubbens 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 3 ukers frist. 
Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i 
adressert medlemsblad.   

Med innkallelsen skal følge:   

- Dagsorden 

- Årsberetning 

- Regnskap med revisors beretning 

- Budsjett for neste år  

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 
hende/poststemplet senest 8 uker før møtedato.   

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra 
medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.  

Årsmøtets oppgaver er å:  

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

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

c) Behandle årsberetning  
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d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 
e) Godkjenne budsjett for neste år 
f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger  
g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens 

dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid 
stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt 

h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 
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 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant 

for 1 år 

Det kan fremmes benkeforslag til valget.  

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke 
velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.  

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. 

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke 
ved valg. 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte  

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av 
medlemmene forlanger det.  

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de 
ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan 
behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under 
årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.  

Kap 4 Styret m.v.  
§4-1 Styret  

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.   

§4-2 Vedtak og representasjon  
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dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid 
stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt 

h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 
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Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. 
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Kap 4 Styret m.v.  
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§4-2 Vedtak og representasjon  
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Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til 
stede.  

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene 
krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig 
for medlemmene og NKK.  

§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 komiteer og representanter for klubben, og utarbeide 

retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og redaktør  
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-

regionen 
- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret  

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.  

§5-3 Avdelingene 

Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer 
er tilsluttet bodistriktenes avdelinger om slik avdeling er opprettet. Bare avdelings 
medlemmer som har betalt skyldig kontingent 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. 6 Diverse bestemmelser  
§6-1 Lovendringer   
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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. 
Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først 
etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.  

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. 
Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.  

 

 
Ida og hennes ”undersåtter” – Foto: Siv Kvarnström  
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World Dog Show 2012 i Salzburg, Østerig. 
Tekst: Tine Schulz Nielsen 

Onsdag aften kl. 22.30 var bilen tæt pakket. Mine forældre og deres Engelske 
Cocker Spaniel (var med for hyggens skyld), vores veninde og hendes 2 
tibetanske terrier og mig med 1 Australian Shepherd og 1 Norsk lundehund. 
Turen gik nu mod Østrig. Vi ankom til vores hotel i løbet af torsdag eftermiddag.  

Fredag blev brugt på at se det gamle Salzburg og Mozarts fødehjem samt slottet 
hvor Sound of Music blev optage. Salzburg er en meget smuk by, som jeg er glad 
for at vi fik set. 

Aftenen gik med at gøre klar til næste dags store show. Et show vi havde set frem 
til længe og brugt tid på at planlægge.  

Så kom morgenen, hundene var klar og det var vi også. En smule nervøse var vi 
også. 

Da vi ankom til messehallerne, sagde vi held og lykke til vores veninde, som 
skulle være i det modsatte hjørne af hallerne. Vi fandt nu den ring hvor jeg skulle 
start med at vise min Australian Shepherd. Spændningen var stor han stod i 
junior klasse og havde en chance for at tage titlen som junior verdens vinder. Det 
var en stor klasse og med mange fine hunde. Shahen gjorde det rigtig godt og 
endte som nummer to i klassen. Jeg var meget stolt af min dreng.  

 
Foto: Deya 

Nu var det tid til af finde ringen hvor Norsk Lundehunde skulle vises. Det lå 
selvfølgelig i den anden ende af hallerne. Da jeg kom derned var de heldigvis ikke 
gået i gang endnu. Jeg havde en aftale om, at min mor kunne vise Frey, hvis jeg 
ikke nåede at blive færdig i ringen med Australian Shepherds. Det blev ikke 
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aktuelt. Der var nogle rigtig fine hunde og jeg kunne mærke jeg blev mere og 
mere spændt. Jeg havde selvfølgelig en drøm om at Frey kunne blive 
verdensvinder. Vi blev kaldt ind i champion klassen og Frey arbejde som 
sædvanlig som en drøm. Han var fokuseret og viste sig så flot. Dommer Ligita 
Zake var enig og placerede Frey som vinder af championklassen. I konkurrencen 
om cacaib´et og bedste han valgte hun også Frey som vinder og Frey vandt titlen 
som WW-12. Jeg var så stolt, men det sluttede ikke her, Frey blev placeret som 
BOB og jeg var ved at revne af stolthed. Min far havde travlt med at fotografere 
og i mens fik jeg set over på min mor som stod og hoppede med glædeståre i 
øjnene. Der var masser af kys og kram til Frey og mange søde lykkeønskninger 
fra de andre lundehunde ejere  

Nu var det tid til at Frey skulle slappe lidt af, inden vi skulle ind i main ring. Faktisk 
overvejede jeg et kort sekund om jeg skulle lade være, “vi bliver jo alligevel aldrig 
placeret” tænkte jeg, men slog det ud af hovedet for selvfølgelig skal vores 
skønne race vises i main ring. 

Frey og jeg mødte op ved opstillingsområdet og modtog vores BOB roset, vi blev 
stillet op og pludselig stod dommeren i blandt os, så var det om at gøre et godt 
indtryk. Dommer Hans van den Berg viste lidt interesse for Frey og jeg var 
tilfreds. Så var vi i hvert fald ikke blevet overset. Jeg blev ved med at prøve at 
vise Frey fra sin bedste side og Frey arbejdede hårdt trods varmen. Så blev det 
vores tur til at løbe ind i den store arena og sikke et sug det gav i maven. Jeg 
kunne høre mine venner og familie huje og råber. Det var så fedt med 
opbakningen, kommentatoren fortalte rigtig meget om den Norske Lundehund 
mens Frey og jeg løb den lange tur rund i arenaen. Frey viste sig perfekt. Mens 
resten af racerne kom ind i ringen stillede jeg Frey op og han var trods al virvaret 
rolig og fokuseret. Dommeren gik nu en tur ned langs den lange række af smukke 
hunde.  

Jeg kan huske, at jeg var så koncentreret, at jeg dårlig opdaget, at han havde 
valgt en Sibirian husky ud som første hund. Han gik lidt videre og pegede direkte 
på mig, mit hjerte sprang et slag over og jeg troede ikke helt på det, men det var 
mig og Frey han mente. Hold da op, mit livs drøm gik i opfyldelse og tårerne 
pressede sig på, men jeg fik hurtig taget mig sammen og jeg kan huske jeg 
tænkte “det er ikke slut endnu, KÆMP for det“ og det gjorde vi.  

Jeg var så fokuseret på Frey og han på mig, at jeg knapt bemærkede de andre 
der var shortlistet. Dommeren så os nu endnu engang løbe frem og tilbage og 
kom efterfølgende hen og sagde tak til os alle. Det blev tid til at få placeret de tre i 
gruppen og mit hjerte hamrede af sted og jeg hører kommentatoren sige “på en 
tredje plads skal vi have en hund vi har talt meget om, det er ……… den Norske 
Lundehund”. Jeg vidste slet ikke hvad jeg skal gøre af mig selv, og jeg kan høre 
min familien og venner pifte, råber og skriger i baggrunden. Den følelse kan ikke 
beskrives, det var så ufatteligt stort. Det overgår mine vildeste fantasier, aldrig 
troede jeg at en Norsk Lundehund skulle placerer sig i gruppen på 
verdensudstilling. Og her stod Frey og jeg på podiet BIG-3.  
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Foto: Per Busk Nielsen 
Vi stillede op for verdenspressen og jeg kunne mærke hvordan det rystede inden i 
mig af alle mulige følelser, og Frey tog det hele ganske roligt, som sædvanligt. 

Da hele tumulten var overstået og vi forlod ringen, kunne jeg ikke holde følelserne 
tilbage længere, jeg tudede og rystede så jeg dårligt kunne gå. Mine venner kom 
løbende og jeg fik det ene store kram efter det andet. Frey syntes vi var lidt 
tosset. 

Det var en helt fantastisk oplevelse, som jeg aldrig vil glemme. 

Godt trætte og sultne, sluttede vi aftenen med Champange og lækker middag på 
et romantisk hotel lidt oppe af bjerget.  

Dagen efter gik turen til Danmark igen og godt trætte ankom vi hjem til 
Frederiksværk mandag morgen kl 04.00. Det var en meget lang arbejdsdag….  

Det har været en oplevelse for livet og jeg har stadig ikke helt forstået det. Det 
kommer lidt efter lidt. Jeg er så utrolig stolt af min dreng og evigt taknemlig for at 
Freys opdrætter Johanna Olsson sagde ja til at Frey kunne bo hos min familie og 
jeg.  

  

 

Ullfrigga Lundes Freja ble 
veteran verdensvinner på World 
Dog Show. Foto: Greter 

 

 

På siden Nytt fra Finland finner 
du bilder av to finske hunder 
som fikk titlene Verdensvinner 
og Junior verdensvinner 
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Alt for Norge – historien om et uvær  
av Pål Espolin Johnson 

Tekst: Dagrunn Mæhlen 

Lengst ute, der Lofotveggens takkete tinderad stuper bratt i havet, ligger Mosken 
og Værøy og Røst. Og Mostad på Værøy, i det nå avfolkede utværet, er et av de 
mest særpregede fiskevær vi har hatt langs norskekysten… 

Jeg har ikke vært på Værøy eller Måstad (Mostad) før, men når dette leses er det 
ikke lenge til at jeg drar med mine to lundehunder fra Trøndelag til Lofoten, og 50-
årsjubiletet for rasen vår. Da for å treffe alle dere andre eiere ei uke, alle 
lundehundene våre, møte den tøffe og flotte naturen, og for de fleste av oss vil 
det være spesielt å komme til Måstad.  

 
Hadde jo hørt om boka, og visste at mange andre lundehundeiere hadde den. 
Men det var ikke før Hanna Gautun påminte meg å kjøpe den i vår, nå når jeg 
skulle nordover dit for første gang, at jeg bestemte meg for å anskaffe den. 
Nettopp for å lettere forstå hvordan livet på Mostad var, og også hvordan det var 
naturgitt at lundehunden hadde sitt opprinnelige virke der og stammer derfra. Jeg 
tok direkte kontakt med forfatteren på e-post, fikk hyggelig svar tilbake ved den 
medsendte boka, og han ønsket meg god tur til Måstad. 

Pål Espolin Johnson skildrer folket som bodde på vei- og havnløse Mostad med 
en slik innlevelse og respekt for folket som levde der, at jeg leste ut boka i løpet 
av et døgn etter at boka kom med posten. Han skriver slik at du er med i tankene 
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med Mostingene mens du leser om havet, om 
livet på land og om stedene som er nevnt i 
boka.  

Ho Magda som kom til Mostad i 1909 for å gifte 
seg med Johan. Forfatteren som fikk historia om 
Mostad av henne, om Katrine og Monrad, videre 
den sterke men hardt prøvede Martines 
Torstensa og de andre som levde der. Om 
hverdag og fest, og den daglige kamp for 
livberging og om godt lofotfiske. Men også om 
havet som tok så altfor mange liv. Ulykkesgård 
kalte Magda det. 24 Mostinger mistet livet på 
havet eller i fjellet de snaue 40 årene hun bodde 
der. 

Så snart lofotfisket var over, vendte de havet 
ryggen og ble fjellfolk.  

I noen travle vår- og sommermåneder var det mennesker å se både sent og tidlig 
på stien oppe i fjellsiden. På de første turene om våren hadde de alltid hund med 
seg. Mange hadde både to og tre. Etter en lang vinter med mange fiskemiddager 
var det nok av dem som stakk en tur til fjells for å få litt ferskt fuglekjøtt å sette 
tennene i. Eide man dyktig lundehund, kunne Mostingen ha et snes fugl når han 
gikk nedover mot gården igjen. 
En krans i svart og hvitt og 
rødgult hele beltet rundt… 

Først på 1900-tallet bodde det 
om lag 120 mennesker på 
Mostad, på den trange sletta 
mellom stupbratte fjell og 
storhavet, og i 1974 sluknet lyset 
i det siste vinduet i Mostad. 
Katrine døde og Monrad fulgte 
kisten over til Sørland og levde 
sine siste år der.  

Boka utkom første gang på 
Cappelen i 1975, utgitt ved 
Orkana forlag i 2002 og 3.opplag 
i 2007. Forfatter kan også 
kontaktes ved kjøp av boka, da 
han har noen bøker heime. 
palespolin@gmail.com  
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Lundehundboka 
Tekst: Ingvild Svorkmo Espelien– Foto: Arild Espelien 

I juli 2012 lanseres Norsk Lundehund Klubbs bok om rasen. Boka er skrevet av 
flere forfattere med en redaksjon bestående av medlemmer av klubben. Tun 
forlag gir ut boka, og bistår via konsulentselskapet Bokproduksjon SA i arbeidet 
med å bearbeide tekst og bilder slik at boka er kvalitetssikret. Norsk Lundehund 
Klubb hadde en periode forhåndssalg på boka, men det er avsluttet. Første 
anledning til å kjøpe den blir på Værøy under treffet, der boka lanseres. 

Av innholdet kan nevnes: 

- Lundehundens historie 
- Jakt på lundefugl, og lundefuglens liv 
- Lundehundens biologi – atferd og bygning 
- Anskaffelse av valp, oppdragelse, fôring og stell 
- Lundehundens helse 
- Alv og oppdrett av rasen 

Boka er laget på dugnad, og ingen har fått betalt for arbeidet. Inntektene av salget 
går til rasearbeidet i Norsk Lundehund Klubb. 

Redaktøren håper inderlig av boka blir til glede og nytte, og at de som kjøper den 
blir fornøyd. Det har vært mye arbeid, og i skrivende stund er innspurten på sitt 
mest intense. 
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Presentasjon av oppdrettere 
Kennel Lundestugu 

Gro W. Viken  
Hvor lenge har du drevet med oppdrett av 
lundehund?  
- Siden jeg kjøpte 1ste tispevalpen min i 1992, hun 
ble kjøpt med plan om å bruke henne i avl.  

Hvem var din første lundehund?  
 - Min 1ste lundehund var en 10 måneder gammel 
tispevalp, kjøpt av et eldre ektepar med 
alkoholproblemer som julegave til barnebarn på 1 
½ og 3 år…. Nå har jeg Odin  (f. 27/8-02 – kastrert 
omplasserings-gutt), Linja (f. 9/7-04. Halvsøster til 
Odin. Hatt et kull m/3 valper) og Paluna’s Flora 
Saradatter (f. 29/1-08. Har dessverre epilepsi) 

Hvordan/hvorfor begynte du med oppdrett av 
lundehund?  Fikk du hjelp i begynnelsen, f.eks. av 
oppdretter eller noen andre?  
- Ble så fainert av historien om lundehunden etter 
at jeg helt tilfeldig endte opp med den forannevnte 
tispe-unghunden. Hun var et fantastisk lite vesen, 
og ga meg lyst på flere! Fikk god hjelp av Sofie 
Schønheyder til det meste de første årene! 

Hvordan kom du fram til ditt kennelnavn?  
- Bodde på et småbruk som het ”Jordmor-stugu”  
da måtte det jo bli Lundestugu! 

Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du husker spesielt?  
- Vanskelig spørsmål... den førstefødte Lundestugu’s Laika i tillegg til 
Lundestugu’s Vilje (bor i Ålesund) 

Hva er det vanskeligste med oppdrett av lundehund?  
- Uvissheten rundt det å få solgt valpene til rett tid.  

Er du fornøyd med lundehundens helse?  
- Ja, jeg må si det. Når du hører problemene andre hundeeiere har med sine 
raser, på alle plan (fysiske, psykisk og sosialt), så er våre utforinger små, sett 
under ett.  

Hva syns du er bra med norsk lundehund?  
- ALT! De er tøffe, lettstelte, passe store, gir passe med utfordringer i forbindelse 
med kurs, vakre, individualister! 

Har du hatt samarbeid med utenlandske oppdrettere? Har du eksportert/importert 
noen lundehund? 
- Nei.  
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Hvordan syns du at dommerne bedømmer lundehunden som rase?  
- Ikke-rase-dommerne har nok en del problemer, men det vet vi jo når vi stiller for 
disse. Ellers syns jeg utstilling er spennende nettopp fordi også rasedommerene 
ser hundene på forskjellig måte.  

Hva er din visjon for framtidige oppdrett av lundehund?  
- Selv om jeg vel kanskje er for gammel til å fortsette med oppdrett, planlegger jeg 
å kjøpe ny valp til våren, i håp om at hun skal kunne brukes i avl... Linja er jo 
snart for gammel, men håper på et kull til på henne.  
Visjonene er å hjelpe til med å øke bestanden av lundehunder – og å vise andre 
oppdrettere at nettopp fordi lundehunden er en frisk, lettstelt rase så er min 
”høye” alder ikke til hinder for å fortsette med å avle.  
Det er også viktig for meg, gjennom fortsatt avl, å gå foran med dette og 
poengtere hvor viktig åpenhet og ærlighet i oppdrett er... det gjør meg både sint, 
skuffet og oppgitt når jeg fra tid til annen møter fortielser, løgn og ”uviktighet” i 
forbindelse med valpesalg og omplassering av lundehunder. Sjalusi og 
misunnelse oss oppdrettere i mellom må ikke ødelegge for vår herlige, 
enestående og verdifulle rase.  

_________________________________________________________________ 
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Kjerringråd 
Tekst: Anneli Rosenberg  

Vad göra om din hund äter sin egen respektive andra hundars 
bajs? 

En grupp på FB har gjort en test då det kom fram att ananas 
kunde man ge hunden så slutade den. 

Färsk ananas gav bättre resultat än burkananasen. 
Vill hunden inte äta ananasen kan man blanda den med något 
hunden tycker om t.ex. leverpastej eller mosa den och blanda i 
maten. 

En valp slutade med detta efter 2 dagar. 

En annan gav ananas åt sina tre hundar, en var bajsätare och de andra två inte. Efter 
två dagar med ananas gick ”bajsätaren” bara fram och nosade på de andras bajs om 
det var för att han själv åt ananas eller de andra två också som han städade efter var 
osäkert. 

Dag fyra för en tredje resulterade i att hunden nog gärna tog för sig av de andra 
hundarnas bajshögar men sniffade bara lite på sin egen. Endast den bajsätande 
hunden fick ananas. 

Den hund som äter ananas får tydligen bajs som inte är attraktiv att äta. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_   
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Informasjon fra Lundebua 
Nye produkter er bestilt til Lundebua. Disse blir klare til Værøy-treffet, og kommer 
på hjemmesiden etter treffet.  
 
 
 

Lundehundkalenderen 2013  

Da er det på tide å sende inn bilder til NLKs kalender for 2013. Bildene må være 
av god kvalitet (skarpe og klare) og av god størrelse.  

Bilder av lundehunder i alle retninger, størrelser og positurer ønskes.  

Frist for innsending av bilder er 15. august.  

Kalenderen skal være ferdig til salg / utsending til Dogs4All i november.  

Send til kalender@lundehund.no  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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hundarnas bajshögar men sniffade bara lite på sin egen. Endast den bajsätande 
hunden fick ananas. 

Den hund som äter ananas får tydligen bajs som inte är attraktiv att äta. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_   
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Informasjon fra Lundebua 
Nye produkter er bestilt til Lundebua. Disse blir klare til Værøy-treffet, og kommer 
på hjemmesiden etter treffet.  
 
 
 

Lundehundkalenderen 2013  

Da er det på tide å sende inn bilder til NLKs kalender for 2013. Bildene må være 
av god kvalitet (skarpe og klare) og av god størrelse.  

Bilder av lundehunder i alle retninger, størrelser og positurer ønskes.  

Frist for innsending av bilder er 15. august.  

Kalenderen skal være ferdig til salg / utsending til Dogs4All i november.  

Send til kalender@lundehund.no  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vi fikk inn 2 korrekte svar på premieoppgaven i nr 1/2012.  
Rett svar var ”Værøy”.  

Premie kommer i posten til Lina Hoff og Anne Grethe Bjørgan. 
 

PREMIEOPPGAVE 
1. Hvem er leder i klubben? 
2. Hvilke 2 oppdrettere ble presentert i dette 

nummeret av Lundehund-nytt? 
3. Hvor mange lundehundvalper ble født i 

april? 
4. Hva er symptomene på heteslag hos 

hund? 
5. Hvem er ansvarlig for klubbens 

hjemmeside? 

 
Svarene på alle spørsmålene finner du i bladet. 
Send svar til redaksjon@lundehund.no senest 

15. august. Husk navn og adresse.  
3 premier blir trukket ut.  
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Varmt i bilen 
Fra NKK - http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=14108 

Hunder som etterlates i bilen i solsteiken kan fort bli overopphetet og risikere å dø 
av mangel på luft og vann. Med varmere vær, blir det stadig farligere å være hund 
i bil. Å bli etterlatt i bilen i varmen kan bety døden for den firbeinte. Selv om 
kjøretøyet står i skyggen og vinduene er på gløtt, kan temperaturen i bilen bli så 
høy at hunden kan ta alvorlig skade og i verste fall dø.Unngå derfor i det lengste 
å la hunden bli sittende igjen alene! 

Dersom hunden må være i bilen en stund, bør du parkere i skyggen og forsikre 
deg om at hunden får luft. En batteridrevet vifte kan være en god løsning.  
Sjekk også med jevne mellomrom hvordan det går med hunden. 

Heteslag 
Overoppheting og heteslag skjer når hunden er på et varmt sted og drikker for lite 
eller anstrenger seg i varmen. 

Typiske symptomer er: 
 Forvirring 
 Besvimelse 
 Bevisstløshet 

 Kramper 
 Svimmelhet 

Ved milde tilfeller bør hunden nedkjøles forsiktig med lunkent vann. 
Er vannet for kaldt, går nedkjølingen for fort. Kontakt veterinær for å være på den 
sikre siden. Er hunden svært overopphetet, kan situasjonen være livstruende og 
hunden må behandles av veterinær så fort som mulig. 

Oversikten viser hvor raskt varmen i bilen stiger: 
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Tips att hålla hundarna i svalka i bilen 
Tekst: Anneli Rosenberg 

En bra klimatanläggning i bilen vilket gynnar både dej och hunden 

Solarplexius solskydd och toning för bilar – bättre än solfilm 
(http://www.solarplexius.se/)   

  
Planera i god tid eller ha alltid rostfria skålar fyllda med vatten i frysen så är det 
bara att ta upp och sätta i bilen, på så sätt hålls det relativt svalt när man kör samt 
har hunden samtidigt vatten att dricka. 

Det som också finns är kylvästar från Hurtta, Ruffwear och andra produsentar, 
kyldukar, liten batteridriven fläkt man kan sätta på buren, man kan också i 
kombination med detta frysa in vatten i pet-flaskor som man ställer mot fläkten så 
det blåser lite svalare. 

  

En investering på kylbädd (www.rkprodog.se) är också en bra idé. 
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Presentasjon av oppdrettere 
Hanna Gautun  

 

Hvor lenge har du drevet med oppdrett av lundehund?  
- Fikk min første lundehund i 2003 

Hvem var din første lundehund?  Hvilken/hvilke hund/hunder har du nå?  
- Vår første lundehund var (Lundesmias) Tyra, født juli 2003. I tillegg har vi Cesar, født 
oktober 2002 som ble omplassert til oss i mai 2004. 

Hvordan/hvorfor begynte du med oppdrett av lundehund?  Fikk du hjelp i 
begynnelsen, f.eks. av oppdretter eller noen andre?  
- Vi forpliktet oss til å forsøke å sette valper på Tyra da vi kjøpte henne. Vi fikk god 
hjelp av oppdretterne til Tyra (John og Karen Elise Dahlmo) samt Ingvild Espelien og 
Solvor Melum. 

Hvordan kom du fram til ditt kennelnavn?  
- Har ikke kennelnavn. 

Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du husker spesielt?  
- Har bare levert 7 valper, men husker kanskje Ylva fra første kull og Tim fra andre kull 
spesielt godt, da vi har hatt mest med disse å gjøre i ettertid. 

Hva er det vanskeligste med oppdrett av lundehund?  
- Salget, å finne gode, stabile hjem. 

Er du fornøyd med lundehundens helse?  
- Ja. Eneste utfordring er IL, som jo er en utrivelig disposisjon. I tillegg er det noe 
pelsproblemer, men disse har mange ulike 
årsaker som hos de fleste raser. 

Hva syns du er bra med norsk lundehund?  
- En sporty, sund og tillitsfull hund som 
tilpasser seg omgivelsene lett. Bedre 
turkamerat finnes ikke. 

Har du hatt samarbeid med utenlandske 
oppdrettere?  
- Ikke samarbeid.  

Har du eksportert/importert noen lundehund? 
- Har eksportert en valp til Danmark. 

Hvordan syns du at dommerne bedømmer 
lundehunden som rase?  
- Har ikke vært på så mange utstillinger. 
Dømmingen er noe varierende, men dette er 
noe klubben jobber for å utjevne. 

Hva er din visjon for ditt framtidige oppdrett av 
lundehund?  
- Å levere sunde, friske hunder med godt 
gemytt til hjem hvor de får et stabilt og aktivt liv.  
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Lundehunder født, og hvor de dro 
Tekst: Merete Evenseth 

Den 26.11.2011 ble det født 5 valper hos Hans Arvid Øberg og Sigrun Rytter, 
2080 Eidsvoll. 
Kullnr.: 121324 
Far: Paluna's Dagr Troyason - NO40373/10   Han er far til 9 valper. 
Mor: Driva Snæsdotter - 17189/08   Hun er mor til 6 valper 
NO34422/12 H Fram Fartegn    6419 Molde 
NO34423/12 H Fant Framar     2080 Eidsvoll 
NO34424/12 T Frida Feimin     2817 Gjøvik 
NO34426/12 T Fryd Fregna     2080 Eidsvoll 
NO34425/12 T Frøya Fjol     3750 Drangedal 
 
Den 2.1.2012 ble det født 4 valper hos Bjørnar Olsen Røtvold, 2410 Hernes. 
Kullnr:120990 
Far: Lhaxy's Eddie - 04897/07    Han er far til 8 valper 
Mor: Tanja - NO34504/09    Hun er mor til 8 valper 
NO33343/12 H Lhaxy's Nammis Loke    9751 Honningsvåg 
NO33344/12 H Lhaxy's Xandor    1275 Oslo 
NO33345/12 H Lhaxy's Kim     1812 Askim 
NO33346/12 T Lhaxy's Runa    8475 Straumsjøen 
 
Den 18.01.2012 ble det født 3 valper hos Tove-Ann Vatne Lillevik, 6150 Ørstad. 
Kullnr: 120749 
Far: Løvheims Hler - 06821/06    Han er far til 6 valper 
Mor: Leinstadhågens Zandra - 04556/08   Dette er hennes 1.kull 
NO32463/12 H Odin    1337 Sandvika 
NO32464/12 T Tilla      6150 Ørstad 
NO32465/12 T Yrsa     7600 Levanger. 
 
Den 20.01.2012 ble det født en valp hos Gerd Haugen, 3475 Sætre 
Kullnr: 121389 
Far: Navahoos Birk Yksander - S18786/2009   Han er far til to valper 
Mor: Løvheims Nanna - NO51537/09   Dette er hennes 1.kull 
NO34689/12 T Løvheims Trud    3027 Drammen 

Importerte Hunder. 
Den 21.10.2011 ble det født valper hos oppdretter Diddi Svartsjø på Åland i 
Finland. En av disse ble importert til Norge.  
Far: Anarchos Krympkraatar - FI18197/10 
Mor: Sally - FI14922/09 
FI56744/11 H Moonheim Zackes Calvin   4886 Grimstad 

Styret gratulerer oppdretterne og de nye eierne med herlige valper, som er med å 
bringe kulturarven vår videre.  
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Lundehunder født 
Tekst: Liv Skjervik 

Mars 2012: 
2 hanner og 3 tisper etter Tyra og Navahoos Birk Yksander hos Sigrid Solbjør, 
Galterud. 

2 tisper etter Vingheias Saga og Eriksro Trevliga Liam hos Gunn Tove Ormset, 
Fannrem. 

April: 
2 hanner etter Fossekall Irgis og Løvheims Oter hos Sverre Skrindo, Ål i 
Hallingdal. 

2 hanner og 1 tispe etter Trodli-Skogen's Troya Runadatter og Mopsegårdens D-
Håkon hos Liv Skjervik, Sandnes. 

4 hanner og 1 tispe etter Løvheims Kveldrider og C'Cayuga Lonewolf hos Gerd 
Haugen, Sætre. 

1 hann og 3 tisper etter Lunnetøsens Bonzi og Lhaxy's Bare Kaos hos Margit 
Lines Våtvik, Sandnessjøen. 

Mai: 
1 hann og 2 tisper etter Soumalainens Ylva og Ålvisheims Mode Garm hos 
Oddbjørg Bakk, Kyrksæterøra. 

1 tispe etter Paluna's Runa og Mopsegårdens Heike hos Torild Olsen, Ålgård. 

2 hanner og 2 tisper etter Cezkals Ruth og Papilotta's Agaton hos Cecilie 
Skalleberg, Tjodalyng 

1 hann etter Lyrypa's Topsy og Ålvisheims Orvar-Odd hos Iren Storli, Steinkjer. 

Det ser lovende ut med valpekull i år, og til midten av mai er det født i alt 42 
levende valper! 

 
Løvheims U-kull – Foto: Gerd Haugen  
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Trening av lundehund 
Tekst: Red.komiteen og Morten Egtvedt og Cecilie Køste v/www.canis.no 

Lundehundene har til dels et rykte på seg for å være vanskelige å trene. Vi tror 
det kommer mer av motivasjon og treningsmetoder enn hva hunden er i stand til å 
gjøre, og her kan klikkertrening være til nytte.  

For dere som vil prøve dette hjemme, kan vi anbefale gratis klikkerkurs via e-post 
fra www.canis.no:  

Nedenfor er den første av sju gratis leksjoner gjenngitt i sin helhet. Resten får du 
ved å melde deg på her: http://www.canis.no/klikkertreningskurs-no.htm 

 

Leksjon 1: Finn effektive forsterkere 
I dagens leksjon er målsetningen 

 å finne forsterkere (belønninger) som fungerer for hunden din. 
Hvorfor? Fordi uten effektive forsterkere er det ikke mulig å trene hunden. Jo mer 
effektive forsterkere du finner, jo større potensiale har du i treningen din og jo 
lettere vil treningen gå. 
  
Godbiter 
Alle hunder spiser mat (hvis ikke er de pr. definisjon døde). Godbiter er derfor en 
”universalbelønning” som kan brukes på alle hunder (noen hunder er selvfølgelig 
mer matglade enn andre). Godbiter er lett å bruke for eieren, og de gjør at du 
enkelt kan kjøre mange repetisjoner på kort tid (det er ofte viktig spesielt i starten 
av innlæringen). 
Her er noen godbitråd som du kan huske på: 

 Når du trener bør du bruke godbiter som er bedre enn den vanlige maten 
hunden din får til middag. 

 Godbiter bør være så små at hunden ikke blir fort mett, men store nok til 
at de er verdt bryet. 

 Godbiter bør være saftige slik at de sklir lett ned – det er dumt å kaste 
bort verdifull treningstid på at hunden skal stå å tygge i flere sekunder. 

 Jo mer forstyrrelser eller jo mer krevende øvelser du trener – jo bedre bør 
godbitene være. Når du trener innendørs i stua kan du slippe unna med 
brødsmuler, men nede på hundeklubben bør du ha kraftigere 
ammunisjon. 

 Varier gjerne mellom minst 4-5 forskjellige godbittyper. Da unngår du at 
hunden går lei. 

 Hvis du trener mye med godbiter bør du redusere matmengden som 
hunden får ”gratis” til middag (spesielt hvis hunden din har lett for å legge 
på seg). 
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 Det er ingenting i veien for å la hunden jobbe for HELE middagen sin en 
gang i blandt (det er jo det hunder gjør i naturen…). 

 Ikke ødelegg matlysten til hunden din: Ikke kjør fri tilgang til mat. Fjern 
matskålen hvis hunden forlater denne uten å spise opp (og ikke gi den 
mat før neste måltid). Ikke putt ”noe godt” oppi maten til hunden hvis den 
ikke vil spise.  Det er ikke farlig å la hunden gå en hel dag uten mat (så 
lenge den er frisk og rask). Den voksne hundens fordøyelsessystem (og 
forbrenning) er tilpasset med tanke på at det kan gå flere dager mellom 
hvert måltid. 

 Husk at godbiter kan serveres på flere forskjellige måter. Godbiter kan 
serveres rolig fra hånden, eller du kan springe avgårde og la hunden jage 
etter godbitene i flere sekunder før du gir dem. Du kan også legge 
godbiter i en skål, og belønne med å si ”værsågod” og la hunden springe 
til godbitene. Varier gjerne serveringen slik at den passer best til adferden 
du trener. 

 

 
  
Lek 
Mange hunder elsker å leke med å dra i ei fille, jage etter en kong i snor, eller 
springe etter en tennisball som du kaster. Hvis du har en slik hund bør du absolutt 
benytte lek som belønning så mye du kan. Lek kan også benyttes som en 
overraskende belønning innimellom godbitbelønninger. 
Hvis hunden din ikke liker å leke er det ingen grunn til å gi opp. Leking kan trenes 
opp! Slik leketrening bør gjøres separat fra trening på andre ting. Bare finn fram 
en leke og start og lek! Etterhvert som hunden synes at dette er morsomt kan du 
gradvis begynne å bruke det som belønning i treningen. 
Du får best resultat hvis du lærer hunden å leke allerede mens den er valp. Med 
voksne hunder må du ofte slite litt mer for å få dem igang. 
Hvis du har en hund som bare vil ha godbiter er det også en mulighet å lære den 
at den ikke får godbiten før den har lekt litt først. Lek litt med ball eller fille og bytt 
med godbit til slutt (pass på at den holder fast leken når den får godbiten). 
Lær gjerne hunden å leke med kobbelet sitt i tillegg til vanlige hundeleker. Da har 
du alltid en belønning for hånden (selv bruker jeg bilnøklene som hundeleke hvis 
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Trening av lundehund 
Tekst: Red.komiteen og Morten Egtvedt og Cecilie Køste v/www.canis.no 
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ved å melde deg på her: http://www.canis.no/klikkertreningskurs-no.htm 
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jeg ikke har noe bedre – men jeg tar ingen ansvar for uforutsette uhell hvis du 
gjør det samme…). 
Mange er redd for at mye lek fører til at hunden blir stresset. Slik redsel er 
imidlertid som oftest sterkt overdrevet. Bare sørg for at hunden oppfører seg 
”høflig” når dere leker – avbryt leken i 5-10 sekunder hvis hunden hopper på deg 
eller er uforsiktig med tennene sine. Lær også hunden å komme frivillig tilbake og 
gi fra seg leken (belønn med en godbit eller ved å starte leken på nytt). 

 
 

Andre forsterkere 
Husk at det finnes mange andre forsterkere også. Kort sagt kan alt som hunden 
din har lyst på brukes som forsterker. Hvis hunden din vil bort til en annen hund 
kan du få den til å sitte og se på deg før du sier ”fri”. Hvis hannhunden vil bort til 
en lyktestolpe, kan du kreve at den skal gå noen meter i slakt bånd før du sier 
”fri”. Du kommer sikkert på mange flere slike eksempler. 
 

Praktisk hjemmelekse 
OK – nok prat for idag. Nå skal du begynne å jobbe! Her kommer dagens 
hjemmelekser: 

 Finn fram minst 4 forskjellige aktuelle godbiter, og kjør en smakstest på 
hunden din. Så rangerer du godbitene fra 1-4 ut fra hvilke du mener 
hunden din liker best (husk at hundens preferanser kan forandre seg, så 
denne rekkefølgen kan forandre seg senere). 

 Prøv ut minst 3 forskjellige hundeleker og se om hunden tenner på noen 
av dem. 

 Skriv opp minst 3 ”miljøforsterkere”, det vil si forsterkere som du ikke kan 
ha i lommen din, men som hunden din ofte har lyst på når dere er ute og 
går tur. Test ut minst en av disse som forsterker når du går tur i kveld (når 
du ser at hunden har lyst på noe holder du den bare igjen i båndet, og 
venter til den ser på deg før du sier ”fri”). 

Teoretisk hjemmelekse 
Les disse to artiklene: 

 Hva er klikkertrening? 
http://www.canis.no/bibliotek/artikler.php?id=205 

 Positiv og negativ forsterkning 
http://www.canis.no/bibliotek/artikler.php?id=10 
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Sandy på rally-lydnads kurs 
Tekst: Anneli Rosenberg 

Under förra hösten deltog Sandy 
och jag på en rally-lydnads kurs, 
en mycket bra aktivitet men det 
var vissa saker i grundlydnaden 
som är bra att lära en lundehund 
om man ska gå på en sådan kurs. 

Sandy klarade kursen med glans 
trots att hon inte kunde ligg, jag 
lär inte mina hundar varken sitt 
eller ligg just för att jag ställer ut 
dem och jag vill inte att de ska 
missförstå mej i ringen och sätta 
sej ner eller lägga sig ner. 
Min uppfattning om lundehunden 
är att den är mycket lättlärd och 
med rätt motivation och korta 
träningspass så kan man lära 
lundehunden precis vad som 
helst men tålamod krävs och 
viktigt är att du inte tränar sönder 
den utan gör det i lugn takt och 
slutar när det är som roligast. 

Javisst gå fint i koppel det kunde Sandy utan problem, så även att svänga hit och 
dit, sitt lärde hon sig relativt fort eftersom de måste sitta innan de får maten. Men 
så kom vi till momentet ligg – ojdå där hade vi absolut största problemet eftersom 
hon skulle ligga och man skulle gå runt medans hon låg stilla. Till en början 
fungerade detta absolut inte, ej heller andra eller tredje gången. Våra kvällar 
tillbringades med mycket godis för att få henne att ligga, det som triggade henne 
mest som godis var de fakto kattmat, såna där goda köttbitar i påse som finns för 
kattorna. Efter mycket tålamod och bara korta träningspass hade slutligen hon lärt 
sig ligg och sista kurstillfället klarade hon med bravur – då låg hon fint och jag 
kunde gå runt henne och vi hade klarat hela banan – Vilken lycka!!!  

Till på köpet gick det av bara farten att småträna de andra också på momenten 
sitt och ligg. De är alla motiverade med rätt godis även om Musse är den svåraste 
för han vill ha det goda men vill helst ha det utan att kämpa för att få det, men än 
så länge är jag mer envis. Saxo fattade galoppen och även han lärde sig ligg, 
men av de alla är Sandy den som lägger sig fortast och jag är jättestolt över 
henne. 
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Villmarksmessa 2012 
Tekst: Geir Morten Jansberg 

Vi var igjen representert på 
årets Villmarksmessen på 
Lillestrøm. Årets messe var 
fra 12-15 april. 

Jeg og Roger Gibson satte 
opp standen på onsdag 
kveld så alt var klart til Gro 
Viken tok første økten fra 
torsdag morgen. Det meste 
av tiden var vi minst to på 
standen hele tiden ettersom 
det passet med jobb og 
innlagte fridager. Vi fikk 
også masse hjelp denne 
gangen av flere 

lundehundeiere som som kom på besøk og var der i flere timer. Dette gjorde at vi 
hadde stortsett mellom tre og seks hunder på standen. 

Lørdag var det rasepresentasjon i aktivitetsringen og Roger og Annar viste seg 
frem og Roger fortalte om lundehunden og Annar viste sine særpreg. 

På søndag var det valpeshow og vi var representert med Vildensky Beleg som 
ble vist frem av eier Hanne Syversen. 

Vi hadde masse besøk på standen så hundene i hundegården hadde sin fulle 
hyre med å tilfredsstille folks kontaktbehov og vi så igjen viktigheten av å ha 
hunder på standen for å trekke folk. 

Vil spesielt takke de hundene som tok 
seg tid til å vise seg frem: 

Paluna’s Flora Saradatter med Gro 
Viken. 
Mahoornet’s Annar med Roger Gibson. 
Storm Tyrasønn og Navahoos Birk 
Yksander med Turid Johansen og 
undertegnede.  
Frost Av Vinterskogen med Rachel 
Hamre. 
Vildensky Beleg med Hanne Syversen 
og Ståle Sennerud. 
Navahoos Geira Glitre og Viljadatter 
Birka med Tone Hauge og Dan Grell.  
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Nytt fra avdeling Trøndelag 
Hei alle sammen! 

Endelig er det vår selv om nordavinden fremdeles kan bite godt fra seg.  Her i 
Trøndelag grønnes det sakte, men sikkert og det er tid for mye uteliv sammen 
med hundene. 

Siden sist har vi avholdt årsmøte i avdelingen, og det var en liten, men trofast og 
engasjert gjeng som stilte opp.  Referat fra årsmøtet finner dere annet sted i 
bladet. Det er veldig hyggelig for alle at vi har fått nye, friske koster inn i styret 
med valget av Stefan de Graaf som kasserer og Sally Haugen som 
styremedlemmer.  Det lover godt for framtiden. 

Vi har nå startet på vårprogrammet. Første arrangement var et aktiviseringskurs 
som tok sikte på å gi en innføring i hvordan man kan lære hunden ulike triks. 
Kurset ble holdt i samarbeid med Sportshunder og foregikk den 17. - 18. mars, på 
Skjetlein Ressurssenter. I alt 6 stykker deltok med like mange hunder. Med 
tålmodighet er nesten ingen grenser for hva som kan læres inn, det er bare å øve, 
øve, øve… Som tidligere år fikk vi også denne våren komme til Frida Tove 
Meland på Skatval onsdag 9. mai for å trene på å gå pent i ring.  Det var riktig nok 
bare to som møtte opp denne gangen, men vi hadde en veldig hyggelig prat over 
kaffe og kringle og så fikk vi en fin tur mot Steinvikholmen i vakkert vårvær. 
 Tusen takk til Frida Tove! 

Neste treff blir torsdag 14. juni kl 18.30 på Øya Videregående skole i Melhus. Vi 
har vært så heldige å få dommer Arne Foss til å foreta en uformell mønstring av 
våre kjære lundiser med tanke på avl. Dette er et tilbud til alle uansett om du har 
tispe eller hannhund, om du har brukt den i avl eller ikke, ja, uansett!  De som har 
hannhunder kan få sjekket om testiklene er på plass i pungen og få bekreftelse på 
dette.  Alle andre kan få vist fram sin beste og mest fantastiske venn og få skryt 
av en snill og rolig dommer.  Vi ser for oss at dette kan bli en riktig lærerik og 
hyggelig kveld og håper at riktig mange finner veien til dette arrangementet. 

Ellers så har vi startet jobben fram mot neste års spesialutstilling som skal 
avholdes i Trondheimsregionen 6. juli til neste år.  Vi håper å kunne være på 
samme sted som sist, men det er ikke avklart enda.  Det som imidlertid er avklart, 
er at dommer blir Frank Christiansen fra Malm.  Så vi håper at alle vil sette av 
helgen 5. - 7. juli 2013 for da kan dere få med dere både spesialutstilling og NKK- 
utstilling ved å ta turen til Trondheimsområdet.  Vi håper på en flott utstilling med 
mye sosialt samvær. 

God sommer alle sammen.  Vi sees vel på Værøy? 

Hanna Gautun 
for styret i NLK avd. Trøndelag.  
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Hanna Gautun 
for styret i NLK avd. Trøndelag.  
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Årsmøte i Norsk Lundehundklubb Avd. Trøndelag 2012 
 

Sted og tid:  NTNU Gløshaugen, Sem Sælandsv 10.   
Lørdag 10. mars 2012, kl 1200. 

Antall frammøtte:  9 
 
Sak 1:  Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokollen 
 
Møteleder: Hanna Gautun 
Referent: Rita Daverdin 
Til å skrive under protokollen: Stefan de Graaf og Dagrunn Mæhlen 
 
Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende anmerkning: 
 
Følgende årsmøtesak ble ikke sendt ut på forhånd: Norsk Lundehundklubb Avd. 
Trøndelag er godkjent for å motta tippemidler gjennom grasrotandelen. Vi ønsker 
imidlertid å endre navnet vårt i Frivillighetsregistret til ett med færre tegn.  Dagens 
navn slik det fremkommer på registreringen for grasrotandelen er kan være 
misvisende da en del tegn faller bort. 
 
Vedtak sak 2: 
Årsmøtet vedtok å endre navnet i Frivillighetsregisteret til: Norsk Lundehund 
Trøndelag. 
 
Sak 3:  Styrets årsberetning 
 
Vedtak sak 3: 
Styrets årsberetning ble godkjent med følgende anmerkning: 
Avdelingen har en del utstyr til valpeshow og lotteripremier stående lagret hos 
Solvor Melum, Bratsberg i Trondheim. 
 
Styrets årsberetning ligger ved protokollen. 
 
Sak 4: Regnskap og revisjonsberetning 
 
Vedtak sak 4: 
Fremlagt regnskap og revisjonsberetning ble godkjent. 
 
Regnskap og revisjonsberetning ligger ved protokollen. 
 
Sak 5: Aktivitetsplan 
Saken ble diskutert. Det er det nye styrets oppgave å lage en aktivitetsplan for 
2012. 
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Sak 6:  Budsjett for 2012 
Styrets forslag til budsjett for 2012 ble tatt til etterretning. 
 
Reisestøtte: 
Årsmøtet valgte å opprettholde posten "reisestøtte" for 2012 selv om det ikke har 
vært hentet ut reisestøtte de siste årene.  Grunnen til dette er at vedtektene til 
Norsk Lundehund Klubb er under revisjon noe som kan bety en endring av 
tidspunktet hovedklubbens årsmøte skal avholdes i fremtiden.  Vi kan derfor ha 
behov for å dele ut reisestøtte i fremtiden, og mener dette er en svært viktig post 
på avdelingens budsjett.   
 
Sak 7:  Valg 
 
Styret: 
Leder, valgt for 2 år:  Hanna Gautun (gjenvalg)  
Styremedlem, valgt for 2 år:  Sally Haugen  
Styremedlem, valgt for 2 år: Stefan de Graaf  
Ikke på valg: Rita Daverdin og Trond Åge Seem 
 
Varamedlemmer: 
Siri Monkan, valgt for 2 år (gjenvalg) 
Siv Falch Hjelme, valgt for 1 år 
 
Vararevisor: 
Gunn Tove Ormset, valgt for 2 år (gjenvalg) 
 
Revisor: 
Frida Tove Meland (ikke på valg) 
 
Valgkomite: 
Nytt medlem i valgkomiteen er May Elisabeth Lernæs Selbekk. 
Andre medlemmer er: Rita Norderhaug og Solvor Melum. 
 
 
Årsmøteprotokollen er lest og funnet i orden. 
 
Dato:   Dato: 
Sted:   Sted: 
Stefan de Graaf (sign) Dagrunn Mæhlen (sign)  
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Nytt fra Finland 
1.5.2012   Hollola grupputställning: 4/6 & 5 

finaldomare: Maija Mäkinen 

 
Kennel Anarchos (Pia Suopanki)  BIS-1 uppfödare  

Anarchos Queen Of Hearts, A. Kaffetrati, A. Fliti och A. Trikimees 
 

 
Anarchos Trikimees slutade även som BIG-2  

(ägare: P. Suopanki & A. Rosenberg) 

  

 Lundehund-nytt 2/2012 67 

130 finska hundar fick WW-titeln i samband med Världsvinnarutställningen i 
Salzburg i Österrike. Nya titlar fick följande finska lundehundar: 

 
C.I.B. FI EE WW-12 Recknagel Raisasmetaanina  

uppfödare/ägare: Merja Mäkinen, Sastamala 

 
JV-11 HeJW-11 JWW-12 Eriksro Mysiga Mymlan 

uppfödare: Anneli Rosenberg, Hammarland, ägare: Merja Mäkinen, Sastamala 
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NLK avdelinger 
 

Avdeling Trøndelag 
Styreleder: Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12, 7024 Trondheim. 
Tlf 72 55 57 85, mobil 911 09 116, e-post: hanna.gautun@nt.ntnu.no 
Nestleder: Trond Åge Seem, Svarttrostv. 9, 7560 Vikhammer 
Tlf. 907 61 364, e-post:taseem@online.no 
Kasserer: Stefan de Graaf, Parkv. 3, 7030 Trondheim 
Sekretær: Rita Daverdin, Hyllanv. 2, 7517 Hell, Tlf. 922 36 662 
Styremedlem: Sally Haugen, Granheim, 7517 Hell 
Varamedlemmer:  
Siri Monkan, Ola Frosts veg 2A 7031 Trondheim 
Siv Falch Hjelme, Okstadøy 83, 7029 Trondheim 
Revisor: Frida Tove Meland 
Vararevisor: Gunn Tove Ormset 
Valgkomite: May Elisabeth Lernæs Selbekk, Rita Nordhaug, Solvor Melum 
 
Avdeling Nordland 
Styreleder: Tina Karstensen Fransson, Hammarn 28, leil. 201, 8003 Bodø. 
 Tlf. 916 34 847, e-post: tinakar@online.no 
Nestleder: Stig Moen, Mosheim, 8900 Brønnøysund. E-post: stikarmo@online.no 
Sekretær: Karen Elise Dahlmo, Drevja, 8664 Mosjøen  
Tlf. 900 51 420, e-post: ked@dahlmo.no 
Kasserer: Jan-Erik Fransson, Lyngenveien 34, 8663 Mosjøen. E-post: 
tinakar@online.no  
Styremedlem: Ellen Brattbakk, Brækken, 8664 Mosjøen. E-post: 
ebrattbakk@hotmail.com  
Varamedlemmer: 
Berit Marthinussen, Vågehamn, 8412 Vestbygd.  E-post: beritfm@online.no 
Bjørg Skundberg, Lyngenveien 7, 8680 Trofors. E-post: bjorgskund@msn.no  
Valgkomite:  
Hermund Brækken, Brækken, 8664 Mosjøen 
Jon Dahlmo, Drevja, 8664 Mosjøen. E-post: smia@dahlmo.no 
 
Avdeling Rogaland 
Styreleder: Kjell Haugland. Tlf.  51 68 84 32. 
e-post: kjell@meidell.no  
Nestleder: Thore Strand. Tlf. 458 31 710, 
e-post: thore.strand@pw.utc.com 
Kasserer: Hermund Haugland, Tlf. 951 79 021 
Varamedlem: Torild Olsen. Tlf.  51 61 93 21 / 954 95 226, 
e-post: torild.olsen@gjesdal.kommune.no  
Liv Skjervik. Tlf.  51 67 22 16 / 958 86 117, 
e-post: livskjervik@hotmail.com 
Revisor : Reidar Tho.  
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NLK kontaktpersoner 
  

Troms og Finnmark Else-Rita Langaune, Furøyveien 35, 9310 Sørreisa 
Tlf. 958 81 102. E-post: else-rita@hotmail.com 
Nord-Trøndelag Unni Hofstad. Austafjord, 7900 Rørvik. 
Tlf 95217957 / 74393861 E-post: eiliv@hofstad.cc 
Sør-Trøndelag Solvor Melum. Bratsbergveien 453, 7039 Trondheim. 
Tlf. 73 83 70 28. E-post: solvor.melum@c2i.net 
Møre og Romsdal Irene Stølan. Søstrene Ratviks vei 12 D, 6015 Ålesund. 
Tlf. 952 22 079. E-post: enerien@yahoo.no 
Sogn og Fjordane / Hordaland Kari Øvstedal, Flolid, 5967 Eivindvik  
Tlf. 416 10 975. E-post adresse karoevst@online.no. 
Øst- og Vest-Agder Tor Omholt. Omholt, 4824 Bjorbekk. 
Tlf. 48 10 38 17. E-post: mulleliten@c2i.net 
Hedmark Geir Morten Jansberg, Norderhaug 26, 2219 Brandval. Tlf. 476 26 707. 
E-post: gmortj@online.no  
Oppland Gro W. Viken. Baksidevegen 320, 2647 Sør-Fron. 
Tlf. 905 85 277. E-post: groviken@online.no 
Buskerud / Vestfold / Telemark Gerd Haugen. Storsand, 3475 Sætre. 
Tlf. 32791570. E-post: ger-ha@online.no 
Akershus / Oslo / Østfold Roger Gibson. Simensbråtveien 6, 1182 Oslo. 
Tlf. 22 68 87 10 / 46 84 18 98. E-post: gobson@online.no  
 

Komiteer og tillitsvalgte 
  

Valpeformidler: Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes  
Tlf. 51672216, mobil 95886117, E-post: livskjervik@hotmail.com 
 
Avlsrådet 
Felles e-post: avlsraadet@lundet.no   
Leder: Christen Lang , Sandviksveien 173, 5035 Bergen. 
Tlf. 909 81 295 E-post: chr-lan@online.no 
Ingvild Espelien, Tangen Bratsberg , 7039 Trondheim. 
Tlf. 901 14 352 E-post: ingvild.espelien@vinterskogen.no 
Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes. 
Tlf. 51 67 22 16 E-post: livskjervik@hotmail.com 
Hanna Gautun, Nordahl Griegsvei 7, 7024 Trondheim 
Tlf. 911 09 116 E-post: hanna.gautun@nt.ntnu.no 
 
Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse 
og 
Spørreskjema vedr. kull og parringer 
Gro W. Viken, Baksidevegen. 320, 2647 Sør-Fron. Tlf: 61 29 81 15 / 90 58 52 77 
Epost: groviken@online.no 
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Revisor : Øyvind Hjelme 
Vararevisor: Odd Reidar Gautun 
 
Valgkomite 
Dagrunn Mæhlen. 7316 Lensvik. Tlf. 48 03 97 32 
E-post: dagrunn.m@c2i.net 
Gro W. Viken, Baksidevegen. 320, 2647 Sør-Fron. Tlf: 61 29 81 15 / 90 58 52 77 
Epost: groviken@online.no  
Unni Hofstad. Austafjord, 7900 Rørvik.  Tlf 95217957 / 74393861  
E-post: eiliv@hofstad.cc 
 
Lundebua: Karen-Elise og Jon Dalhmo, Drevja, 8664 Mosjøen.  
Tlf. 75 18 76 64 /  90 05 14 20, bestilling: http://lundehund.no/lundebua 
 
Ansvarlig for klubbens kalender 2013:  
May Elisabeth Lærnes Selbekk og Gunn Tove Ormset 
E-post: kalender@lundehund.no 
 
Ansvarlig for Årets hund 2012 
Unni Hofstad og Dagrunn Mæhlen 
 
Klipparkiv, lundehund i media: Anne Lise Torsteinsen, Brenneveien 67, 
1339 Vøyenenga. Tlf 67133249, E-post: r-tors@online.no 
 
Klubbeffekter / materialforvalter: Jan H. Opsanger, Omvikedahlsveien 51, 5464 
Dimmelsvik, Tlf. 53 48 17 29 / 99 57 41 39 E-post: j-helops@online.no 
 
Utsendinger til NKKs representatskapsmøte: Styret utnevner to delegater.  
 
Medlemskartoteket: Merete Evenseth, Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdalen.  
Tlf. 91 64 42 69. E-post: leder@lundehund.no  
 
Klubbens hjemmeside: www.lundehund.no 
Ansvarlig for klubbens hjemmeside: Frida Helfjord, Stig Moen og Ida Skarkerud, 
Felles e-post: hjemmeside@lundehund.no  

 

Antall medlemmer i NLK: 366 pr 30. mai 2012  
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Returadresse: 
LHN v/Merete Evenseth 

Glimmervegen 22, N-9022 Krokelvdal 
 

 

 

 


