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Fra 
klubbens 

leder
Rita H Daverdin

Hei alle sammen!

Det har i det siste vært fokusert på hvor
dan vi avler på hunder for at de skal få 
spesielle trekk som vi synes er pene.  Jeg 
har sett flere innslag på TV hvor etikken 
i hundeavl har vært satt i fokus, og da 
har engelsk bulldog vært trukket frem 
som ett eksempel på det ekstreme i noe 
av hundeavlen: en hund som har så for
kortet nese at den har problemer med å 
avkjøle seg.

Hundeavlen var lenge rettet mot å få 
funksjonelle hunder som kunne hjelpe 
oss i hverdagen, ett godt eksempel på 
 dette er gjeterhundrasene.  Noen hunde-
raser har vært avlet i en spesiell retning 
for at de skal få et uttrykk som menne-
sker liker å se på, f.eks. pekingneseren 
som skal ligne på en kinesisk drage.  

Vår lundehund har sin opprinnelse 
som en apporthund med et helt spesielt 
oppdrag: apportere lundefugler i stein-

ur.  Eggsankingen i Tromsø i sommer 
tyder jo også på at eggsanking kan ha 
vært en funksjon til lundehundene tid
ligere.  For å få en hund som kunne ut
føre denne oppgaven så har det blitt tatt 
vare på noen spesielle trekk: seks tær, 
hyperfleksibel nakke og front, ørene kan 
brettes forover, bittkontroll, arbeider sak
te.  For oss som har lundehund i dag kan 
vi med trygghet si at avlen etter slutten 
av 1940-tallet kun har vært rettet mot å 
ta vare på rasen gjennom å få mange så 
mange valper som mulig, den har ikke 
vært rettet mot å ta vare på spesielle trekk 
eller endre spesielle trekk.  Siden dette 
har vært strategien har vi en hunderase 
som har en helt perfekt avstemt kropp 
med rak og fin overlinje.  Den har en god, 
og tykk pels.  Den har ingen muskel- 
 eller skjelettplager, øyesykdommer eller 
ørepro blemer. Men lundehunden er dis
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ponert for IL, og den har noe problemer 
med fertiliteten.

I skrivende stund er klubbens RAS 
ferdig, og et stort arbeid har blitt lagt 
ned.  Vi har fått et veldig bra arbeids-
verktøy for å ta vare på rasen for frem-
tiden, med både kortsiktige og lang-
siktige mål.  

Den grunnleggende målsetning er å 
ta vare på lundehunden som en frisk og 
livskraftig rase for fremtiden.  En del av 
dette arbeidet er et kryssnings  prosjekt 
som fikk en flying start i oktober.  Men vi 
skal gjøre langt flere ting enn bare å vente 
på resultatet av noen kryssninger: vi skal 
ha fokus på diett, parringer, utdannel
se av veterinærer og markedsføring av 
 rasen.  

Denne høsten er det født mange lunde
hundvalper, og det er helt supert.  Fort
sett med dette, folkens, så skal styret og 

resten av organisasjonen sjøsette prosjekter 
som vi tror skal hjelpe oss til å ta vare på 
hunden for fremtiden.  

I dette bladet finner dere den første ar
tikkelen om krysningsprosjektet, og dere 
finner stoff om vår nysatsning: årets aktivi
tetshund.  Vi har valgt å opprette en egen 
premiering for de som deltar med sine 
lundiser på andre aktiviteter enn eksteriø
rutstillinger. 

I 2014 skal vi avholde grensetreff med 
svenskene, og det skal (som alltid) avhol
des på Morokulien.  Husk å sette av helgen 
18. - 20. juli for da blir det både internasjo
nalt seminar, årsmøtet vårt og to utstillin
ger.  Det blir en travel, men forhåpentlig
vis innholdsrik helg.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul, og 
alt godt for det nye året.

Hilsen fra Rita H Daverdin

	  Rød	  ryggsekk,	  ekstra	  god	  kvalitet	   	  vanlig	  pris	  kr.	  900,-‐ 	  NÅ	  kr.	  700,-‐	  

	  Blå	  ryggsekk,	   	  vanlig	  pris	  kr.	  600,-‐ 	  NÅ	  kr.	  400,-‐	  

	  T-‐skjorter	  i	  mange	  spreke	  farger	   	  vanlig	  pris	  kr.	  200,-‐ 	  NÅ	  kr.	  100,-‐	  

	  Termokrus	   	  vanlig	  pris	  kr.	  130,-‐ 	  NÅ	  kr.	  100,-‐	  

	  Tøymerke,	  nytt 	  vanlig	  pris	  kr.	  50,-‐ 	  nå	  kr.	  40,-‐	  

	  Porselenskrus	   	  1	  stk.	  kr.	  100,-‐ 6	  stk.	  kr.	  400,-‐	  

	  Lundehundboka	   	  1	  stk.	  kr.	  399,-‐
	  10	  stk	  solgt	  under	  ett	  

kr.	  300,-‐	  pr	  stk.	  

Tilbud fra Lundebua
Styret i Norsk Lundehund klubb har valgt å fortsette med tilbud 
på noen av produktene som vi har i Lundebua:

For bestilling av varer, ta kontakt med 
Karen Elise og Jon Dahlmo på mail lundebua@lundehund.no
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Fra redaksjonskomitéen

Vil du sikre deg kalenderen for 2014?

Send bestilling til epost 
kalender@lundehund.no 

Pris: 150,- + porto
Tilgjengelig NÅ!

KALENDER 2014 

Når bladet kommer til dere, er vi midt 
i julestria, og nærmer oss nyttår. Bladet 
denne gangen preges nok litt av det. Vi 
har stoff om tiltakene i en veldig aktiv 
klubb. I tillegg vil dere finne artikler med 
forslag til julegaver og beskrivelser av 
hvordan medlemmene driver aktiviteter 
med lundehunden. 

Og selvsagt er juleannonsene fra 
medlemmer på plass!

Ikke alle hunder og hundeeiere er så 
glad i nyttårsfeiringen. I bladet denne 
gang kan dere lese om hvordan dere 
kan foreberede en skuddredd hund 
på nyttårsaften, og hvilke tiltak som 
dyrlegene anbefaler.

Dere holder nå det siste bladet som 
kommer i A5 format i denne omgang 
i hånden. Fra blad nr. 1 i 2014 går vi 

over til A4 format. Det vil fremdeles bli 
mye godt stoff og de faste spaltene dere 
kjenner i bladet. Med A4-format kan vi i 
redaksjonen gjøre mye mer med bladet, 
så vi gleder oss til å jobbe med dette.

Med nytt format følger også 
muligheten for større annonser, og prisen 
på annonser blir endret fra nyttår. Det 
blir en dobling av prisen for helsides- 
og halvsidesannonser, og mulighet for 
kvartsideannonse.

Mange har vært flinke til å sende oss 
stoff også denne gangen, og dette håper 
vi dere fortsetter med også i det nye året. 
Vi håper dere får en god lesestund med 
årets siste blad. 

En riktig god jul til dere alle sammen 
fra oss i redaksjonen!
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Lundehunder født, 
og hvor de dro
Tekst: Merete Evenseth

 
Den 16.06.2013 ble det født 3 valper hos Margith Lines Våtvik.8800 Sandnessjøen 
Kullnr: 135091 
Far: Obrima's Åne Urdsønn - NO35626/11    Hans 1.kull 
Mor: Io-Freyja Goe Piadotter - NO33258/10    Hennes 1.kull 
Linesviken's Ib-Hero Ii NO47009/13 H    7982 Bindalseidet 
Linesviken's Jara - NO47010/13 T     8615 Skonseng 
Linesviken's Kia Occasione - NO47011/13 T   8615 Skonseng 
  
 
Den 14.08.2013 ble det født 2 valper hos May Elisabeth L. Selbekk, 7320 Fannrem 
Kullnr: 136271 
Far: Afe Njord Skaldsson - 06737/06    Hans 1.kull 
Mor: Lita Veronika Lernæs Odinsdatter - 25070/08   Hun er mor til 3 valper 
Lundefoxen's Dex Fighter - NO50717/13 H    6570 Smøla 
Lundefoxen's Dixy - NO50718/13 T     7052 Trondheim 
 

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

 

Hundetellingen 2014
Skrevet av Turid Helfjord

I 2014 er det igjen tid for klubbens 
telling av lundehunder. Dette er noe vi 
gjør hvert annet år for å kunne holde 
oversikt over hvordan rasen utvikler 
seg, især når det gjelder antall og helse.

Tellingene har til nå foregått ved at 
den lokale tillitsvalgte i distriktene har 

sendt ut et spørreskjema på papir som 
dere hundeeiere er blitt bedt om å fylle 
ut og returnere. Styret har funnet ut at vi 
skal forenkle dette noe både ved at spør
reskjemaene sjøl skal forenkles og ved at 
vi skal benytt e-post så langt det lar seg 
gjøre. Det vil fortsatt være distrikskontak
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Når det gjenstår to måneder av året 
er det blitt født 58 valper, som er noe 
mindre enn fjoråret. Men det kan 
ennå komme flere valper på slutten 
av året.....?

Det er født noen flere hannvalper 
enn tisper hittil.

Etterspørselen har vært litt laber 
nå på høsten, og det er noen usolgte 
hannhunder enda. Men det er ingen 
grunn til å utsette paringer, valpene 
blir solgt, selv om noen kanskje blir 
værende hjemme noen uker ekstra 
før de finner nytt hjem.

Oppdrettere, stå på, lag flere 
valper, vi skal øke valpetallet neste 
år!

Valpen heter Paluna’s Vige Troyason, 10 uker på bildet. Den voksne er Paluna’s Sara Heradatter, 
hun er 10 år i nå i november. Hun har vært, og er, en helt spesiell hund for meg: 21 valper i sin 
“karriere” og mange har gått videre i avl. Hun er vel den som har høstet flest premier på utstillinger. 
Verdensvinner i 2010, Norsk Vinner i 2006 for å nevne noe.

Nytt fra valpeformidler
Tekst og bilde: Liv Skjervik

tene som sender ut forespørslene.
Så nå ber vi alle dere som vil ha hen

vendelse på e-post når det gjelder hun
detellingen om å sende melding om det 
til medlemmer@lundehund.no slik at vi 
får e-post adressene deres. Da vil dere få 
spørsmålene på e-post slik at de kan bes

vares og returneres på enklest mulig 
måte. De av dere som vi ikke mottar 
e-post adresse fra vil få spørsmålene 
på papir.

Vi håper på mange e-post adresser!
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Klubben anbefaler alle oppdretterne å 
levere valper med ett års gratis medlem
skap i Norsk lundehund klubb, og dette 
står bl.a. på hjemmesiden. Dessverre er 
det ikke mange oppdrettere som gjør 
dette, og det er veldig synd. Vi vet jo alle 
at kontingenten er den viktigste inntekts-
kilden for klubbens arbeid og dermed 
rasens fremtid. 

Nå skal jeg prøve å gi en oppskrift på 
hvordan denne enkelt kan gjøres på in
ternett.

Det er litt viktig at oppdretterne gjør dette 
som en ekstra gave til sine valpekjøpere. 
De nye medlemmene får vårt fantastiske 
medlemsblad Lundehund-nytt, og når 
neste års kontingent skal betales, så kan
skje de syns at denne klubben er viktig å 
støtte.

Men dere må sende en oversikt til un
dertegnede med navn, adresse, mobil og 
epostadresse, på de nye valpekjøperne! 
Det er fordi:
1. Jeg legger de inn i databasen til 

klubben
2. Jeg legger de inn i hundetellings 

skjemaene, som lundehund kontak
tene får

3. Og ikke minst.: Jeg sender ut tidlig
ere medlemsblader og passer på at 
de får de nyeste utgavene av Lunde
hund-nytt.

Klubben har opprettet en ny epostadresse 
som kan brukes til dette og alt som har 
med adresseforandringer, nye medlem
mer, utmeldinger, opplysninger om døde 
hunder eller hundetellingene. 

Adressen er:
medlemsliste@lundehund.no

Til oppdretterne av 
Norsk Lundehund
Tekst:  Merete Evenseth, 
 medlemsansvarlig i Norsk lundehund klubb

Innmelding av nye medlemmer 
på internett:
1. Skriv inn www.nkk.no  i adresse

feltet på nettleseren. Ikke logg 
deg inn på «min side»

2. Se til høyre på siden, i det blå fel
tet, ved siden av «min side» Der 
står det bli medlem. 

3. Trykk på «Bli medlem» knappen 
og fyll ut alle opplysningene på 
den nye valpekjøperen.

4. Betal kontingenten der og da med 
bankkort.

Ferdig, og klubben har fått ny (nye) 
medlemmer. 



11 Lundehund-nytt 4/2013

Dersom du ikke får til å melde inn 
nye medlemmer over nett ved bruk av 
bankkort, så sender du bare navnene 
med adresse, mobil og epost til samme 
adresse: medlemsliste@lundehund.no 
Så legger jeg dem inn som medlemmer, 
men da kommer fakturaen fra Norsk ken
nel klubb, til det nye medlemmet. Så du 

Ny epostadresse:
medlemsliste@lundehund.no

som kan brukes til alt som har med adresseforandringer, nye medlem-
mer, utmeldinger, opplysninger om døde hunder eller hundetellingene

må enten be de gi fakturaen til deg eller 
gi de pengene for kontingenten. Og jeg 
sender ut medlemsbladet når jeg ser at 
kontingenten er betalt.

Lykke til.

Hilsen Merete Evenseth, medlems- 
ansvarlig i Norsk Lundehund Klubb.
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Oppretting av x-register hos 
NKK

Et xregister er en regi
strering av krysningshunder. 
NKK har et slikt register som 
kan benyttes ved avl over flere 
generasjoner med krysninger, 
undersøke egenskapene hos 
disse og siden bruke utvalgte 
individ i avl med renrasede 
hunder. Når man har avlet 
innenfor x-registret i flere 
gene rasjoner, kan man velge å 
åpne rasens stambok/register 
for en hund som for eksempel 
har en tipptipp-oldemor eller 
tipptipp-oldefar som ikke var 
lundehund. Denne hunden vil 
da ha 1/32 eller 3,125% «frem
med blod». Dette er selvsagt 
noe som først vil kunne skje 
mange år fram i tid.

Norsk Lundehund  Klubb 
har søkt om å få opprette et 
slikt register. Siden lunde-
hunden er en norsk rase, 

Nytt om
krysningsprosjektet

Styret for Norsk Lundehund Klubb 
har nedsatt ei gruppe bestående 
av avlsrådet og en representant 
fra styret som skal arbeide med 
krysningsprosjektet. Gruppa har fått 
et mandat (gjengitt i Lundehund 
Nytt nr 3, 2013) som gir klarsignal 
til å starte opp det praktiske 
krysningsarbeidet fra NLKs styre.

Det er tre praktiske element i arbeidet:

1. Oppretting av x-register hos 
NKK

2. Kryssingsgruppa skal lage en 
plan for prosjektet

3. Kryssingsgruppa har mandat til 
gjennomføring av prosjektet

Av Hanna Gautun, Ingvild S. Espelien og Turid Helfjord
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behandler NKK saken både i sunnhets
utvalget (der alle saker om krysning 
behandles) samt i hovedstyret (der saker 
som gjelder krysning innenfor de norske 
rasene alltid skal behandles). Sunnhets
utvalget skal ha møte i november, mens 
Hovedstyret møtes i desember. Hoved
styret har imidlertid veldig mange saker 
å behandle, så det er usikkert om hvor
vidt NLKs sak vil bli behandlet i 2013.

NKK har etterspurt et kryssings-
prosjekt på lundehund i mange år og alle 
signal er positive derfra, 
både fra hovedstyret og 
fra sunnhetsutvalget. 

NKK har allerede 
rutiner for administra
sjon av x-register, siden 
krysning i dag brukes 
som avlsverktøy for 
å bedre helse og øke 
genetisk variasjon hos 
de hunderaser som 
har behov for det. Rase
klubbene har ansvar for kontrollen med 
hvilke hunder som skal i x-registeret. I 
vårt tilfelle blir det derfor NLK ved avls
rådet som godkjenner hvilke hunder som 
skal registreres der. Det vil ikke ha noe 
å si om hunden er født før registeret blir 
opprettet.

Det er viktig å huske på at det er først 
den dagen etterkommere etter kryssinger 
skal tas inn i stamboka, at vi tar den vikti
ge avgjørelsen i forhold til rasen. Så lenge 
vi har hunder i eget x- register, foregår 
det kun et forsøk som ikke har noen på
virkning på rasen. 

I utgangspunktet ser vi for oss at 

vi krysser inn hunder fra andre raser i 
EN generasjon. Deretter bruker vi disse 
krysnings valpene til den videre avl.

Kryssingsgruppa skal lage en plan for 
prosjektet

Dette er vi i ferd med å gjøre nå, og 
planene vil etter hvert publiseres i Lunde
hund-nytt. Planen vil inneholde kriterier 
for valg av de hunder som velges ut til 
krysningen, og videre oppfølging/vurde
ring av valpene. Det vil også bli beskrevet 

regler/anbefalinger for 
hvordan avlsarbeidet 
gjøres i praksis. Det er 
viktig å nedfelle skrift
lig både det som skal 
gjøres, og det som blir 
gjort – blant annet med 
grundige beskrivelser 
av hundene som brukes. 
Etter hvert vil vi høste 
erfaringer og planen vil 

dermed måtte revideres 
underveis. 

Forskerne ved NordGen, Peer Berg 
og Torsten Nygård sier oss at vi bør søke 
blant raser som er nært beslektet med 
lundehund når vi skal velge ut hunder 
for krysning. Ut i fra utseende og geo
grafisk opphav ser vi at Norsk buhund, 
Norrbotnspets og Islandsk fårehund er 
de mest aktuelle. Genetiske analyser vil 
gi oss mer informasjon om dette. Disse 
analysene pågår nå.

Innenfor disse rasene må vi så søke et 
individ med trekk som ligner lundehund. 
Vi leter altså ikke etter en rasetypisk re
presentant for den andre rasen.  I tillegg 

  ....  det er først den 
dagen etter kommere 

etter kryssinger skal tas 
inn i stamboka, 

at vi tar den viktige 
avgjørelsen

 i forhold til rasen
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Reinrasa stamme
(reinavl)

X
-register:

Avgrenset sidepopulasjon for krysningsavl

2)
Kombinasjon

med
reinrasa

lundehunder
i flere

ledd

1)  Et begrenset
antall lundehunder (3-5) vil i

utgangspunktet bli paret med
ubeslektede individer av annen rase
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NLK ved avlsrådet god kjenner  hvilke hunder 
som skal regi streres i  x-registeret. Det vil 
ikke ha noe å si om hunden er født før 
registeret blir opprettet.

Det er viktig å huske på at det er først 
den dagen etter kommere etter kryss inger 

skal tas inn i stamboka, at vi tar den viktige 
av gjørelsen i forhold til rasen. Så lenge vi 
har hunder i   eget    x- register, foregår det 
kun et forsøk som ikke har noen påvirkning 
på rasen. 

I utgangspunktet ser vi for oss at 
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3)  Vi vil komme til et punkt hvor vi    
 kan vurdere om krysnings-
 hundene kan tas inn i rasen 

2.d)  Arbeidet vil ta mange år før  
 resultatet vises

2.c)  Kontinuerlig evaluering og 
 justering etter erfaring

2.b)  Disse videreføres i en side- 
  populasjon i flere generasjoner

2.a)  Et utvalg blir tatt videre 
 i prosjektet

1) Innkrysning med ubeslektede 
 individer av annen rase 

vi krysser inn hunder fra andre raser i 
EN generasjon. Deretter bruker vi disse 
krysningsvalpene til den videre avl.

Når man har avlet innenfor x- registret 
i flere generasjoner, kan man  velge å åpne 
rasens stambok/register for en hund som 

for eksempel har en tipptipp-oldemor eller 
tipptipp-oldefar som ikke var lundehund. 
Denne hunden vil da ha 1/32 eller 3,125% 
«fremmed blod». Dette er selvsagt noe som 
først vil kunne skje mange år fram i tid.

Strategi for
krysnings- 
prosjektet

- hvordan øke 
den genetiske

variasjonen 
hos 

lundehund?
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kommer selvsagt sykdomsbilde hos det 
enkelte individ, og nære slektninger. De 
tre rasene vi arbeider med, er alle for
holdsvis friske raser. Analyser av avkom
mene fenotypisk, genetisk, helsemessig 
og i forhold til mentalitet vil spille inn 
på hvordan arbeidet videre vil forløpe. 
Vi er blitt enig med 
forskerne fra Nord
Gen om at vi starter 
med å teste 2-3 raser 
for å få mest mulig 
erfaring ganske 
raskt, fremfor å ta 
en rase av gangen. 
Det er heller ikke 
nødvendig at det 
bare er avkom etter 
kryssing med 1 rase 
som går videre. Det 
er de mest egnede 
individene som bør 
tas videre. Vi kan godt ende opp med å 
ta inn materiale fra et par raser. Men det 
kan også vise seg at kryssinger fra en 
eller to av rasene vi prøver IKKE viser 
seg egnet. 

I sammenheng med utvalg av egnede 
krysningsindivid, vil IL bli det viktigste. 
Vi må arbeide for å kartlegge disposisjon 
for IL hos krysningene.

 
Kryssingsgruppa har mandat til 
 gjennomføring av prosjektet

Praktiske årsaker vil medføre at alt 
ikke vil gå helt i takt i forhold til planene. 
Egnede tisper til første generasjon er ikke 
nødvendigvis helt lette å finne. De skal 
ha en eier som synes det passer i deres 

planer. Det hadde vært mye enklere å 
benytte hannhunder til krysning, men 
siden lundehunden er vesentlig mindre 
enn selv de minste og mest spedlemmede 
representanter for de tre nevnte rasene, 
kan vi ikke ta sjansen på å la en lunde
hund tispe føde krysningsvalper. Vi vil 

da risikere fødselspro
blemer.

Norrbottenspets 
 (bilde 1)

Norrbottenspets 
tispa Minnie Mus var 
med sin eier til Lun
dehundspesialen i juli, 
og mange fikk hilse 
på den lille, elskelige 
tispa. Hun er farget 
nesten som en lunde
hund, og er svært liten 
og lettbygget med en 

mykt, vennlig gemytt. Mange kommen
terte til eieren at ”det er jo en litt spesiell 
lundehund” og for mange var nok møtet 
med Minnie en vekker om at det kan 
være mulig å finne individ blant andre 
raser som gjør det enklest mulig å ta vare 
på de unike egenskapene vi er så glade i 
hos lundehunden.

Minni egner seg både på grunn av sin 
bygning og på grunna av sitt milde og 
avslappede gemytt. Hun er frisk og har 
dokumentasjon på at hun ikke har patell
aluksasjon, HD eller øyensykdommer. 
Det samme gjelder for hennes foreldre. 
Ikke minst var eieren av Minnie villig til 
å forsøke et kull med en lundehund, og 
dermed utsette sine egne planer for avl 

...  Ut i fra utseende og 
geografisk opphav ser vi at 
Norsk buhund, Norrboten
spets og Islandsk fårehund 

er de mest aktuelle. 
Genetiske analyser vil gi 

oss mer informasjon 
om dette. 

Disse analysene pågår 
nå.
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på tispa. 
Til forsøket ble Frodo av Vinterskogen 

benyttet. Han er 8 år og har aldri hatt IL 
eller andre helseproblem. Han er litt i 
underkant av normalt stor, og en rutinert 
avlshund som også er mulig å benytte 
til inseminering. Den som arbeider med 
lundehundavl, vet at det ikke alltid er 
så enkelt på rasen. Det viste seg da også 

at det ble nødvendig med inseminasjon, 
ettersom Frodo ble litt for liten til å få til 
en naturlig paring (det manglet ikke på 
innsatsvilje). Norsk spesialklubb for finsk 
spets og Norrbottenspets er informert om 
våre planer, men har ikke svart på NLKs 
henvendelse foreløpig. 

2

3

1

1) Norrbottenspets tispe
2) Norsk Buhund blakk hann
3) Eldre islandshann
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Norsk Buhund (bilde 2)
Det finnes en eller flere krysninger 

mellom buhund og lundehund i Norge. 
En av dem bor i familien til en lundehun
doppdretter og er et resultat av et hen
delig uhell for noen år siden. Det dreier 
seg om en hannhund på fire år. Siden den 
hannhunden er en blanding av buhund 
tispe og lundehund hannhund, og sam
tidig ikke er nært beslektet med Frodo, 
testes denne blandingen nå med tanke 
på at den kanskje kan passe i krysnings-
prosjektet. Den vil i så fall pares med ei 
lundehundtispe som egner seg. Da vil vi 
allerede ha kommet en generasjon lenger 
fram, og sparer derfor mye tid. Norsk 
Buhund klubb er positive til krysnings
forsøket og vil gjerne hjelpe NLK med å 
finne egnede individ fra rasen.

Islandsk fårehund (bilde 3)
Islandshunden er kanskje den av de 

tre rasene som varierer mest i utseende. 
Den kan være korthåret, og den kan være 
relativt spedlemmet og liten, omtrent på 
størrelse med en litt stor og kraftig lun
dehund hannhund. Den finnes i mange 
farger, blant annet noen av de fargene 
som har forsvunnet hos lundehunden 

gjennom de genetiske flaskehalsene som 
vår rase gjennomgikk omkring 1940 og 
1960. Islandshunden skal ha doble sporer 
på bakbena, og det er ønskelig med seks 
tær på forbena, selv om det ikke er så 
vanlig lenger, og den 6. tåa er svært dår
lig utviklet i forhold til hos lundehund. 
Islandshundklubbene på Island og i Nor
ge er veldig positive til et samarbeid og 
vil gjerne hjelpe NLK med å finne fram til 
egnede individ for krysning. På samme 
måte har Hans Åke Sperne, mangeårig 
oppdretter av islandshund og eksteriør
dommer, sagt seg villig til å bidra i arbei
det med å lete etter egnede individ. 

Hvordan organiserer vi krysnings-
prosjektet med tanke på valpene som 
 fødes og kombinasjonen vi foretar?

Vi er nå i ferd med å utarbeide forslag 
til regler for salg/plassering av valper hos 
forverter i samarbeid med styret. Styret 
vil stå for den endelig utformingen og 
vedtak i denne forbindelse.

Det er viktig at vi holder oss innenfor 
norsk kjøpslov og NKK regler for kjøp/
salg og forvertsavtaler. Vi bruker derfor 
standard avtaler med de nødvendige til
pasninger. 

Krysningshundene og deres eiere skal 
integreres i Norsk Lundehund Klubbs 
arbeid på lik linje med renrasede individ. 
Klubben planlegger mønstringer som 
erstatning for utstilling for de x- regis
trerte hundene og vil ellers arbeide for 
at hundene ivaretas innenfor klubben på 
alle vis. Det gir også den beste kontroll 
med hundene for å hindre ukontrollert 
blandings avl som kan skade rasens 
 renommé.

Krysningsgruppa
Medlemmer av krysningsgruppa:
Fra Avlsrådet; 
Christen Lang, Hanna Gautun, 
Ingvild  Svorkmo Espelien

Fra Styret: 
Turid Helfjord
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Nettopp mens vi planla den praktiske 
gjennomføringen av krysningsprosjektet, 
behaget det lille Minnie Mus å komme i 
løpetid. Lundehundklubben hadde EN 
sjanse til å benytte henne, ettersom hun 
ellers ville bli paret med en Norrbot
tenspet. Vi valgte derfor å gjennomføre 
paringen. Nå viste det seg at Frodo ikke 
nådde opp til Minnie, og vi måtte derfor 
ha hjelp av Byåsen Dyreklinikk til insemi
nasjon. Dette skjedde mens eier av Frodo, 
Ingvild Svorkmo Espelien, var på Island 
– og blant annet diskuterte krysnings
prosjektet med den islandske klubben for 
islandsk fårehund.

Dyrlegen syntes inseminasjonen var 
en riktig gladnyhet, og la den ut på sin 
facebookside. For NLK var det uheldig, 

for vi rakk ikke å informere våre medlem
mer om saken før den lå ute, bare timer 
etter inseminasjonen. Det skapte en del 
reaksjoner blant medlemmene i klubben. 
Vi i krysningsgruppa beklager dette.  Vi 
har stor forståelse for at medlemmene øn
sker informasjon om  prosjektet som frem
deles er så ferskt. Det er viktig å huske at 
krysningsprosjektet er bare en liten del 
av norsk Lundehundklubbs avlsstrate
gi (nedfelt i RAS) for de  kommende år. 
 Saken får mye oppmerksomhet fordi 
dette er noe vi aldri har gjort før i klub
bens regi, men det aller viktigste i tiden 
framover blir fortsatt å avle gode renra
sede lundehunder slik at vi tar vare på 
den flotte hunden vi har.

Turtelduene Frodo og Minnie Mus 

En inseminasjons-
historie
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Dere som var på lundehund-
treffet og spesialen i sommer, 
husker sikkert innsamlingen 
av avføringsprøver. Vi har 
fortalt litt om formålet med å 
ta prøvene tidligere – og her 
kommer en kort oppdatering 
om status på prosjektet. 

Slike forskningsprosjekt 
koster en del penger, og par
allelt med at vi tok prøver, har 
vi derfor søkt om midler hos 
mange ulike kilder for å finan
siere forskningen. 

Det er lundehundeier, 
 biolog og forsker Claudia 
 Melis i Trondheim som arbei
der utrettelig med alt dette, 
og hun har gjort svært mye av 
arbeidet gratis og på fritiden. 
Dette gjelder også arbeidet 
med å søke om midler.  

Her er Claudias opp datering 
om status akkurat nå:

En liten oppdatering om 
NordGen og NTNUs forskningsprosjekt 
på Lundehund  
Tekst: Claudia Melis og Ingvild S. Espelien

D e 60 bærsje prøvene som ble samlet 
i sommeren 2013 er nå sendt til 
University of California, Berkeley, 

hvor Dr. Will Ludington skal se, gjennom 
DNA analysene, hvilke mikrober som bor i 
tarmen hos våre Lundehunder. De analyse
ne skal kjøres nå i november 2013, og vi er 
veldig spente på resultatene. 

Fokus på prosjektet er å se på forhold 
mellom gener og mikrobene som kolonise
rer tarmen hos Lundehunder som utvikler 
IL (intestinal lymfangiektasi) og som ikke 
utvikler det. Vi skal kjøre detaljerte  DNA 
analyser fra de svabbprøvene som vi har 
samlet fra de samme hundene i sommer 
(SNP analyser).  Vi har derfor søkt både det 
norske (NFR) og det danske Forsknings
rådet (i samarbeid med NTNU, UC Berkeley 
og Universitetet i Aalborg) om midler til et 
prosjekt som vil belyse viktige bevarings
biologiske problemstillinger for arter med 
små truede bestander gjennom å bruke den 
Norske Lundehunden som en modellorga
nisme. Vi venter svar fra NFR snart i uke 50. 
20 DNA prøver skal allerede analyseres nå 
av Prof. Cino Pertoldi (Aalborg Universitet) 
og SNP analysene betales med støtte som vi 
har fått fra det Norske Genressurssenteret 
(50 000 NOK)”. 
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Prisen deles ut for første gang i 2013 og er 
en årlig kåring. Bakgrunnen er at Norsk 
Lundehund Klubb ønsker å stimulere til 
økt aktivitet blant lundehunder.  I tillegg 
til kåring av Årets Aktivitetshund, vil det 
kåres Årets Ustillingshund, tidligere kalt 
Årets hund.

Retningslinjer for Årets Aktivitetshund, 
med poengskjema ble vedtatt av styret 
den 02.10.13, og skal evalueres etter det 
første året. Styret har oppnevnt en egen 

komite bestående av Elin D. W. Johannes
sen og Irene Stølan, som vil være ansvar
lig for påmelding, poengberegning og 
kåring etter følgende regler:

1. De tre beste hunder med flest poeng 
blir premiert som Årets Aktivitets
hund 1.-3. plass.

2. Premiering fastsettes av styret. 
3. Årets Aktivitetshund blir annonsert 

i Lundehund-nytt. 

ÅRETS AKTIVITETSHUND 
SKAL KÅRES! 
Tekst: Arbeidsgruppa Årets Aktivitetshund v/ Rachel Hamre, Dagrunn Mæhlen og Elin 
D. W. Johannessen. Foto: Lyrypa’s Emma, med eiere Ellen Enger Müller og Øystein 
Ramdal, fotograf er Elisabeth Vangsnes.
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I konkurransen om å bli Årets Aktivitets
hund kan man samle poeng i en rekke 
aktiviteter. Aktivitetene er valgt ut i fra 
NKKs regelverk for offisielle øvelser og 
prøver. Bronsemerket er en uoffisiell 
prøve, men er inkludert for å stimulere 
til deltagelse. Utdanning av Norsk Red
ningshund er også med i konkurransen. 
For å delta må hunden være registrert i 
NKK og eier eller fører være medlem av 
Norsk Lundehund Klubb. 

Poeng fra alle aktiviteter i løpet av et år 
(fra 01.01 - 31.12) er tellende. Ingen poeng 
vil følge fra år til år. Poengfordelingen er 
gjort etter vanskelighetsgrad, med hen
syn til nivå på øvelsen og tidsperspektiv 
for godkjent prøve eller utdanning. For 
å stimulere til deltagelse vil man også få 
poeng for deltatt uten plassering. 

Følgende aktiviteter er gjeldende:

- Lydighet

- Agility/Agility Hopp

- Rallylydighet

- Kreativ lydighet (Freestyle og 
 Heelwork to Music)

- Brukshund (Rapport/Rundering/
Spor)

- Blodspor og ferskspor (Ettersøks
hund)

- Redningshund (Ettersøkning/ 
Lavine/Ruin)

PÅMELDING
OG FRIST

Påmelding gjøres til 
aktivitetshund@lundehund.no 
og skal inneholde:
- Navn og registrerings-

nummer på hunden
- Fører og/eller eiers fulle 

navn 
- Oversikt over resultater 

(også uten plassering), med 
kopi av kritikkskjemaer.

Legg gjerne ved bilde fra 
 konkurranser eller prøver, 
for evt publisering i Lunde-
hund-nytt. 

Påmeldingsfristen er 
31.01.2014 

Norsk Lundehund Klubb håper på 
god deltagelse, med synliggjøring 
av Norsk Lundehunds allsidighet 
innenfor mange aktiviteter!
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Oppnådd	  resultat Po. Antall Totalt Antall Totalt Antall Totalt Antall Totalt
3.premie	   15 0 0 0 0
2.premie	   20 0 0 0 0
1.premie 25 0 0 0 0
Opprykk 5 0 0 0 0
3.	  premie 20 0 0 0 0
2.	  premie 25 0 0 0 0
1.	  premie 30 0 0 0 0
Opprykk 10 0 0 0 0
3.premie	   25 0 0 0 0
2.premie	   30 0 0 0 0
1.premie 35 0 0 0 0
Opprykk 15 0 0 0 0
3.premie	   30 0 0 0 0
2.premie	   35 0 0 0 0
1.premie 40 0 0 0 0

15 0 0 0 0
5 0 0 0 0

Godkjent 25 0 0 0 0
Opprykk 5 0 0 0 0
Godkjent 30 0 0 0 0
Opprykk 10 0 0 0 0
Godkjent 35 0 0 0 0
Opprykk 15 0 0 0 0
Godkjent 40 0 0 0 0

5 0 0 0 0
3.premie	   15 0 0 0 0
2.premie	   20 0 0 0 0
1.premie 25 0 0 0 0
2-‐0	  poeng 4 0 0 0 0
4-‐3	  poeng 8 0 0 0 0
6-‐5	  poeng 12 0 0 0 0
7	  poeng 15 0 0 0 0
8	  poeng 20 0 0 0 0
10-‐9	  poeng 25 0 0 0 0

30 0 0 0 0
5 0 0 0 0

C-‐godkjenning 30 0 0 0 0
B-‐godkjenning 35 0 0 0 0
A-‐godkjenning 40 0 0 0 0
B-‐godkjenning 35 0 0 0 0
A-‐godkjenning 40 0 0 0 0
B-‐godkjenning 40 0 0 0 0
A-‐godkjenning 45 0 0 0 0

5 0 0 0 0
CERT 20 0 0 0 0
INT	  CERT 30 0 0 0 0
HP 40 0 0 0 0
CACI	   40 0 0 0 0
Championat 50 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

FORKLARING	  TIL	  UTREGNINGEN:

ANNET:	  Poeng	  for	  CERT	  (nasjonalt	  og	  internasjonalt),	  HP,	  CACI	  og	  Championat	  gis	  I	  TILLEGG	  til	  øvrige	  poeng.

OPPRYKK	  mellom	  klassene:	  Poeng	  for	  opprykk	  gis	  I	  TILLEGG	  til	  øvrige	  poeng	  i	  klassen:
Eksempel	  1:	  Brukshundprøve:	  Godkjent	  klasse	  D	  (25	  poeng)	  og	  opprykk	  til	  klasse	  C	  (5	  poeng),	  gir	  totalt	  30	  poeng.	  For	  HP	  gis	  i	  tillegg	  40	  poeng.	  Totalt	  70	  poeng.
Eksempel	  2:	  	  Agility:	  1.	  premie	  klasse	  2	  (30	  poeng),	  med	  3.	  plass	  og	  opprykk	  til	  klasse	  3	  (10	  poeng),	  gir	  totalt	  40	  poeng.	  

0 0

Deltagelse	  uten	  plassering

Klasse	  2

Hund	  1

Eier	  1

Hund	  2

Eier	  2

Hund	  3

Eier	  3

Hund	  4

Eier	  4

ÅRETS	  AKTIVITETSHUND
Registreringsnummer: 0 0

Deltagelse	  uten	  plassering

Annet

Godkjent	  Ettersøkshund

Klasse	  C

Klasse	  B

Lydighet,	  Agility/	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Agility	  Hopp,	  

Rallylydighet,	  Kreativ	  
lydighet	  (Freestyle	  og	  
Heelwork	  to	  Music)

Klasse	  Elite	  

Bronsemerke

Klasse

Hundens	  navn:

Eiers	  navn:

Total	  poengsum

	  Klasse	  D	  

Klasse	  A

Aktivitet

Brukshund	  (Rapport	  /	  
Rundering	  /	  Spor)

Redningshund	  

Blodspor

Blodspor	  og	  ferskspor Ferskspor

Klasse	  3

Klasse	  1

Ruin

Lavine

Deltagelse	  uten	  plassering

Deltagelse	  uten	  plassering

Ettersøkning	  

Det gis poeng for plassering eller deltagelse (uten plassering) i de ulike aktivitetene. 
I tillegg gis poeng for opprykk mellom klassene i enkelte aktiviteter, og for CERT, 
HP, CACI og Championat. Tabellen vil være et arbeidsredskap for komiteen, Årets 
Aktivitetshund.

Beregningsgrunnlag for 
Årets aktivitetshund
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1980-tallet 
• Frikk Av Vinterskogen, eier 

Ingvild Svorkmo Espelien; 
LYDIGHET. Deltok i flere 
konkurranser

2003
• Vaabråtens Eisa, eier Ellen 

Blakstad Christensen; AGILITY. 
Første og eneste som har oppnådd 
å bli Norsk agilitychampion, og 
kvalifiserte seg og deltok i NM i 
2003.

Aktivitetsresultater med 
Lundehund før år 2013
Av Dagrunn Mæhlen

I forbindelse med at arbeidsgruppa 
”Årets Aktivitetshund” har utarbeidet 
kriterier for en årlig kåring, fikk 

undertegnede ideen om å lage en 
oversikt over tidligere resultater blant 
lundehunder. 

Resultater over deltagelse i ulike 
aktiviteter før 2013 er innhentet. Disse 
kan bearbeides og suppleres, da det 
fortsatt kan være resultater som ikke er 
kommet med eller det kan være feile 
opplysninger i oversikten! 

Undertegnende har også fått 
tilbakemelding om artige episoder 
mellom hund og eier, og stor trivsel for 
begge parter. Turid Helfjord har bl.a. 
fortalt om Snadd; en ikke-registrert 
lundehund fra Værøy f. i 1965, som 
deltok i 1969 i dressurkurs i regi av 
Norges Hunders Landsforbund i Vadsø. 
Spesielt var at han var født døv, og Turid 
utøvde hunde-døvespråket i samarbeid 
med ham. 

Videre tilbakemelding er også at i 
noen tilfeller så er det vi eiere/førere av 
hunden som ikke er god nok/for sein/
eller for rask! Dette var tilfelle for meg, 
da jeg ødela for Arna (Frontpage Arna 
Atladottir) i sporkonkurranse, og gikk for 
fort i terrenget og dermed ”overprøvde” 
spornasen hennes. 

Vi har også eier og hund som har 
deltatt i mange forskjellige aktiviteter, 
og vil her nevne May Elisabeth Lernæs 
Selbekk med si Mille (Leinstadhågen`s 
Mille Lernæs), som har vist til stor 
deltakelse gjennom mange år. 

Dette er ment som et bidrag og 
inspirasjon overfor dere lundehundeiere. 
Lundehunden kan på ulike nivå brukes 
i forskjellige aktiviteter, og man ser 
at deltagelsen er stigene. Viser til år 
2012 med ganske mange lundiser og 
forskjellige aktiviteter.
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2007
• Maahornets Storm, eier 

Ingerid Klavenes; deltatt flere 
konkurranser i AGILITY og 
LYDIGHET kl 1.

2008

• Ålvisheim`s Mode Garm, eier 
Anders Aronsen; første godkjente 
ETTERSØKSHUND

• Senja Av Vinterskogen, eier Maja 
Espelien; bronsemerket i AGILITY

• Ylva Av Vinterskogen, eier Maren 
Espelien; bronsemerket i AGILITY

• Veslefrikk (Frikk) Av 
Vinterskogen, eier Maren Espelien; 
bronsemerket i AGILITY

• Leinstadhågen`s Mille Lernæs, 
eier May Elisabeth Lernæs 
Selbekk; bronsemerket i AGILITY 
og bronsemerket i LYDIGHET.
Startet to offisielle klasser i 
AGILITY og AGILITY Hopp kl 
1, disk Ranautstillinga aug-08. 2. 
premie i AGILITY og 1. premie 
og klubbmester i AGILITY Hopp. 
Videre deltatt i LYDIGHET på 
Rana- og Vestnesutstillinga.

2008-2009
• Maahornets Storm, eier Ingerid 

Klavenes; deltatt mange 
konkurranser i AGILITY kl 2 og 
LYDIGHET kl 1

2009

• Frontpage Arna Atladottir, eier 
Dagrunn Mæhlen; bronsemerket i 
LYDIGHET

• Leinstadhågen`s Mille Lernæs, eier 
May Elisabeth Lernæs Selbekk; 
AGILITY kl 1 og AGILITY Hopp, 
disk v/ Sunnmøre hundeklubb. 

2010

• Frontpage Arna Atladottir, eier 
Dagrunn Mæhlen; godkjent 
ETTERSØKSHUND

• Ålvisheim`s Nauma Livesdotter, 
eier Ida Skarkerud; bronsemerket 
i AGILITY og konkurranse i kl 1, 
liten.

2011

• Dykebo`s Rosen Elfi, eier Elin D. 
W. Johannessen og Lars Aude 
Arnesen; Startet to offisielle klasser 
i AGILITY og AGILITY Hopp 
med disk. Startet et uoffisielt 
prøvestevne med 3. premie, 
i AGILITY Hopp kl 1 v/ Alta 
Hundeklubb. 

• Tina Av Vinterskogen, eier Irene 
Stølan AGILITY og AGILITY 
Hopp x 9 med to 1. premier, tre 
2. premier, en 3. premie og tre 
4. premier v/ Gauldal, Oppdal, 
Sunnmøre- og Vestnes hundeklubb, 
samt Norsk Retrieverklubb 
Ålesund
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• Leinstadhågen`s Mille Lernæs, eier 
May Elisabeth Lernæs Selbekk; 
AGILITY Hopp x 3 deltatt kl 1, 2 
disk og en 2. premie, v/ Sunnmøre 
hundeklubb, Røros hundeklubb 
og Vestnes hundeklubb, samt 
deltakelse i AGILITY kl 1 x 2, disk 
v/ Røros og Vestnes hundeklubb. 

• Bronsemerket i RALLY-LYDIGHET, 
deltatt 10. og 11. september, 3 
starter, 3. premie og opprykk kl. 2 
10. september

• Lundefoxen`s Ariel, eier May 
Elisabeth Lernæs Selbekk; deltatt 
i RALLY- LYDIGHET september, 
som sin mor Mille.

2012

• Lundekloens Vinga, eier Gunn 
Tove Ormset; bronsemerket i 
AGILITY

• Vingheias Saga, eier Gunn Tove 
Ormset; bronsemerket i AGILITY

• Lundefoxen`s Ariel, eier May 
Elisabeth Lernæs Selbekk; 
bronsemerket i AGILITY

• Beyla Arnadottir Av Vollakloa, eier 
Dagrunn Mæhlen; bronsemerket i 
LYDIGHET

• Frontpage Arna Atladottir, 
eier Dagrunn Mæhlen; deltatt i 
SPORKONKURRANSE

• Ålvisheim`s Nauma Livesdotter, 
eier Ida Skarkerud; deltatt i 
RALLYLYDIGHET kl 1

• Tina Av Vinterskogen, eier Irene 
Stølan; AGILITY hopp, 4. premie

• Lea Av Stjernepoten, eier Irene 
Stølan; AGILITY hopp x 2, 3. og 6. 
premie v/ Norsk Retrieverklubb 
Ålesund

• Frost Av Vinterskogen, eier Rachel 
Hamre; deltatt i tre offisielle 
konkurranser i LYDIGHET kl 1

• Dykebo`s Rosen Elfi, eier Elin D. 
W. Johannessen og Lars Aude 
Arnesen; Startet totalt 12 offisielle 
klasser i AGILITY og AGILITY 
Hopp (fikk sølvmerket i august 
-12), med 1. premie i AGILITY 
kl 1 (med opprykkspoeng) og 
1. premie i AGILITY Hopp kl 1 
v/ Alta Hundeklubb og Norsk 
Retrieverklubb Vest-Finnmark, 
3. premie i AGILITY kl 1 v/ 
Norsk Kennel Klub Troms/
Finnmark, 3. premie i AGILITY kl 
1 og 3. premie i AGILITY Hopp 
kl 1 v/ Hammerfest og Omegn 
Hundeklubb. Oppnådd poeng 
tilsvarende 1. premie i RALLY-
LYDIGHET kl 1 i forbindelse med 
avslutning av kurs.

Andre aktiviteter: 

• Leinstadhågen`s Mille Lernæs, eier 
May Elisabeth Lernæs Selbekk, 
deltatt i SPESIALSØK (tea)

• Maahornets Storm, eier Ingerid 
Klavenes, deltatt i SPESIALSØK 
(lungekreft)
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Beskrivelse til skilt 128: Dobbel 8
Fire kjegler er plassert i en rett linje med ca. 1,5 meter mellom hver. Ekvipasjen skal gå slalåm mellom 
kjeglene sammen med hunden, runde den fjerde kjeglen og så gå slalåm tilbake igjen. Inngangen til 
øvelsen er alltid fra høyre side (med kjegle nr.1 på ekvipasjens venstre side). Fører har lov til å komman-
dere hunden når de begynner på øvelsen. På bildet er Leinstadhågen’s Mille Lernæs.

• Ålvisheim`s Nauma Livesdotter, 
eier Ida Skarkerud, bestått MH-
MENTALTEST

• Lyrypa`s Emma, eier Ellen M. 
Enger; deltatt i HUNDESPRINT 
nr. 2

• Løvheim`s Odd (Oskar), eier 
Johanna Athammer; deltatt i 
HUNDESPRINT på Værøy nr.1

• Ålvisheim`s Mode Garm, eier 
Anders Aronsen; deltar aktivt på 
jakt og ettersøk

• Frontpage Arna Atladottir, eier 
Dagrunn Mæhlen; deltar aktivt på 
jakt og ettersøk.

Flere legger blodspor med rådyr- og 
hjortefot, og mange flere driver med 
mye treninger og kurs, men deltar ikke 
i konkurranser. 

For rasen Norsk Lundehund
v/ Dagrunn Mæhlen
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Dette må du gjøre selv:

1. Si fra skriftlig til Unni eller 
Dagrunn innen 31.01.14 om at du 
vil delta i konkurransen.

2. Du trenger ikke sende inn de 
vanlige utstillingsresultatene 
dine. De har vi fra Dog 
web, NKK, med unntak av 
valperesultater.

3. Men varsle fra om noen 
resultater, som vi ikke får 
automatisk, og som ikke står i 
Dog web.

Dette gjelder om din/dine hunder som 
ble:
• BIR/BIM og også BIR/BIM veteran
• Alle gruppeplasseringer
• Alle BIS- plasseringer
• Alle valperesultater. Her må vi ha 

utstillingssted, dato, dommer og 
resultat.

Hunden får poeng for følgende:
BIR, BIM og plassering i beste hann- 
og tispeklasse. Det blir altså poeng 
også for 2 bhk/btk, 3bhk/btk og 4 bhk/
btk.

Det blir poeng for CK, CERT, res. 
CERT, CACIB, res. CACIB, og 
for gruppeplasseringer (BIG) og 
plasseringer i Best in Show (BIS).

Poengene blir beregnet ut i fra hvor 
mange hunder som stiller. Dvs. høyere 
poengsum dersom mange hunder har 
stilt. Skalaen går på hver femte hund, 
slik poengtabellen er i dag.

De 5 beste utstillingene teller, men 
kun de to beste resultatene på hver 
utstilling, som f.eks. BIR og CERT. Det 
må også være utstillinger der det er 5 
forskjellige dommere. Men husk du 
kan sende inn resultatet på din hund 
om du ikke har 5 utstillinger, da de 
fleste som deltar ikke har det antallet.

Send påmelding til:
Unni Hofstad
Austafjord, 7900 Rørvik
unni@hofstad.cc

Dagrunn Mæhlen
Vollahaugen, 7316 Lensvik
dagrunn.m@outlook.com

Årets Utstillingshund 
2013
Tekst: Unni Hofstad og Dagrunn Mæhlen

Vi er nå i slutten av enda et utstillingsår, og her kan alle som har deltatt på utstilling 
gjennom året melde seg på. Det blir premiering på de tre beste valpene, tispene, 
hannene og veteranene, og kun norske hunder kan delta. Det vil også bli kåring av 
Årets  Aktivitetshund for første gang.
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Kennel Vildensky 
ønsker alle lundehundvenner en 

Hilsen Edda av Vinterskogen, Paluna’s Isa 
Ylvadatter, Aki og Turid

Vi planlegger kull på nyåret

fredelig jul og et godt nytt år!
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Sett av fredag 18 – søndag 20 juli 2014:

Norsk Lundehund Klubb 
og 
Svenska Lundehundsällskapet 
har grensetreff
Planene for Morokulien 2014 tar form
Fra sentrale kilder kan Lundehund-nytt nå avsløre det foreløpige programmet:
Vi starter opp fredag 18 juli med både 
årsmøte i Norsk Lundehund Klubb og 
internasjonalt seminar hvor norsk RAS 
og det norske krysningsprosjektet blir 
presentert. I tillegg planlegges et tema 
om internasjonalt samarbeid for å bevare 
rasen.

Lørdag 19 juli blir det spesialutstilling 
med Stort Cert arrangert av Norsk Lun
dehund Klubb. Dommere er Siv Sandø 
og Petter Steen.
Lørdag er det også som vanlig fest-
middag om kvelden.

Søndag 20 juli blir det spesialutstilling for rasen arrangert av Svenska Lundehund-
sällskapet.
Vi kommer tilbake med mer om 2014-treffet i neste numre av Lundehund-nytt.

God  jul og 
godt nytt år 

til alle venner og 
bekjente 

fra familien Gautun
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Det ble både langt og vått i dag. Vi kom 
oss opp lenge før klokka var 6 i dag, men 
et ufyselig vær med mye regn og sterk 
vind gjorde at vi ikke kom av gårde for 
nærmere 9. 

Vi utnyttet ventetiden med å innta en 
solid frokost og Doffen fikk som vanlige 
lørdagsfrokost med ris, gresskarpurè, 
kyllingfilet og ølgjær, og Pappse’n stakk 
for sikkerhetsskyld inn en ørliten liten 
skive med ovnsbakt kalkunbryst, og 
selvfølgelig en ”klatt” med Cottage 
Cheese. Vi hadde nemlig planlagt en 
anstendig tur i dag. 

Det ble drøye 7 timer i regnvær og 
vind, og i dag var også Doffen skikkelig 
gjennomvåt til skinnet. 

Siden det blåste så inn i granskauen 
så valgte vi å ta en såkalt tjern til tjern 
runde for å holde oss inne i skogen, 

og vi fikk med oss.: Store Krysstjern, 
Lille krysstjern, Svarttjern, Søndre 
Morttjern, Ingridtjern, Børtevann og den 
obligatoriske runden rundt Tvetervannet 
(selvfølgelig), Grinnerødtjern, og et par 
”plaskedammer” som vi ikke kan navnet 
på. Doffen syntes at med så mange 
”Tjern” på en dag så burde vi kunne kalle 
oss for to særdeles kjekke ”Tjernekarer”. 

Vi kom oss nå hjem til slutt, våte, 
kalde og dyktig slitne, og Doffen mente 
bestemt at vi måtte da ha satt ny ”pers” 
i dag. Vi var begge spente på hva 
skritteller’n viste etter den fuktige og 
kalde turen, men DET ble nedtur, for han 
”senile gamlingen” hadde selvfølgelig 
glemt å ta på seg skrittelleren i dag, å 
dermed havna jeg virkelig i unåde…. 
Doffen titta på meg med et sterkt 
bebreidende blikk…!! ” ja DET er Pappa’n 
til gutten sin det tenker jeg!” sa Doffen 
med en skikkelig uggen undertone, 

En våt tur
Tekst og bilde: Petter Nilsen
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og hoppa deretter opp og la seg i min 
ørelappstol. Vel…..! var jo bare nødt til å 
prøve å blidgjøre gutten, så jeg måtte jo 
fortelle lille lundegutt at ” Du Doff!!, vi 
tar samme tur’n i mårra vi!”, det gled et 
dårlig skjult smil over leppene til Doffen 
når han krølla seg godt sammen i min 
stol. 

En stor porsjon fløtepudding, og en 
skål med Blåbærbiola fikk’n raskt ut av 
stolen igjen. 

Jeg har nå smurt inn legger og lår 
(+ litt til) med Spenol og Tigerbalsam, 
for 7mil på 2 dager kommer til å gjøre 
veldig vont i ”gassbenet” for en gammel 
”Ræserbilkjører”, men har jeg lovet ny 
tur så er det ingen utvei, for vi farer ikke 
med tomme løfter!
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Hunder kan utvikle angst eller fobi 
mot forskjellige slags lyder. Noen raser 
er spesielt utsatt som for eksempel hyr
dehunder som  Border Collie, Schæfer, 
Tervueren, Shetland Sheepdog og Beard
ed Collie. Lydangst kan være genetisk 
betinget og disse hundene har ofte sepa
rasjonsangst eller andre fobier i tillegg.

Bråket fra nyttårsfyrverkeri hører til 
den type lyder som mange hunder blir 
redde for. Angsten kan oppstå i alle aldre 

og blir ofte verre med årene. Angsten vis
er seg ved at hunden forsøker å gjemme 
seg eller flykte fra situasjonen. Den kan 
også skjelve, hyle eller eventuelt gjøre fra 
seg på gulvet. Valper som først er blitt 
redd for lydene, er ofte redde resten av 
livet.

Hvordan forebygge lydangst? 
Når du har fått en ny valp, er det veldig 
viktig å tenke på at valpen i alderen 8 

Pass på hunden
nyttårsaften!
Tekst: Dyrlege Carsten Glindø, bilder: Google/Solveig B Steinnes
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til 12/14 uker må få venne seg til alt den 
senere skal utsettes for. Det gjelder alt fra 
vanlige lyder i hjemmet og ulike underlag 
til det å kjøre bil/buss/tog. Valpen bør 
også tas med til steder hvor det er en del 
høye lyder. Det er viktig at lyden ikke er 
for intens, og at det skal assosieres med 
noe positivt som f.eks. godbiter eller lek.  
Du kan for eksempel lufte og leke med 
den i nærheten av fabrikkanlegg eller ved 
en skytebane. Valpen skal selvfølgelig 
ikke utsettes for ekstremt høye lyder tett 
på, men hvis du nærmer deg støyen grad
vis, vil valpen lære seg å ikke være redd 
for høye lyder.

Samtidig er det viktig å sørge for at 
valpen/hunden ikke utsettes for direkte 
ubehagelige opplevelser på nyttårsaften. 
Unngå å lufte hunden på steder hvor det 
skytes opp fyrverkeri. Luft den tidlig på 
dagen og gjerne litt vekk fra boligom
råder. Pass på at den er litt sliten når 
kvelden kommer. Gå gjerne spor, tren litt 
lydighet og gjør noen søksøvelser. 

Når kvelden nærmer seg, er det viktig 
å oppføre seg normalt. Sett på tv’en, dra 
for gardinene, snakk normalt. Når hun
den søker trøst hos oss, prøv å ignorere 
den. Vi bekrefter bare hundens engstelse 
om vi trøster den. Om dette ikke er mulig, 
er det bedre å gjøre noe morsomt. Tren 
litt lydighet eller lek med hunden. 

Man skal aldri straffe hunder som har 
lydangst. Det gjør bare at problemet es
kalerer.

Noen eiere forsøker å vise hunden at 
det ikke er farlig og utsetter den for sit
uasjonen ved å tvinge den til å overvære 
fyrverkeriet. Dette må frarådes på det 

kraftigste, da det bare vil forverre den 
angsten som hunden eventuelt måtte ha 
fra før. 

Hvordan behandles angst eller fobi? 
Hvis hunden er redd for høye lyder, kan 
det være aktuelt å bruke Sound Scary, en 
cd som spiller av lyder som torden, ra
ketter og skudd. Meningen er at hunden 
gradvis skal venne seg til lyden på en 
kontrollert måte, noe vi kaller desensitiv
isering. Her er det veldig viktig at man 
ikke går for fort fram. Spill først lydene 
på helt lavt volum. Avled samtidig hun
dens oppmerksomhet med lek eller litt ly
dighetstrening og gi den ros når den ikke 
reagerer på lydene. Man kan eventuelt 
kombinere dette med bruk av feromoner, 
Zylkene eller angstdempende medisin. 
Når den etter hvert ikke reagerer på lyd
ene, økes volumet litt. Slik fortsetter du 
til hunden er helt vant til lydene. Dette 
tar en del tid, men er nødvendig hvis 
hunden for eksempel har utviklet angst 
mot tordenvær, som jo ikke er så enkelt å 
forutsi.

Hvis hunden bare er redd for nyttårs
fyrverkeri og altså kun har et problem i 
noen få dager(uker) av året, har en tradis
jonelt behandlet med angstdempende 
eller beroligende/sløvende medisin. Noen 
av disse medisinene har vært sløvende 
for kroppen, men hodet oppfatter fortsatt 
lyden og angsten. Dette gjør det derfor 
verre for hver gang.

For valper og hunder med mild angst 
kan man bruke Adaptil halsbånd. Adaptil 
er feromoner som er fremstilt syntetisk 
og skal være beroligende på hunden  på 
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en naturlig måte. Feromonene minner om 
de tispen har mellom jurene sine når hun 
har valper. 

Zylkene er et alternativ for de som 
er litt mer redde. Det er et naturlig pro
dukt som kan hjelpe dyrene i utrygge 
og uvante situasjoner. Zylkene finnes 
i kapsler og kan gis med maten eller 
direkte i munnen. Zylkene er 
laget av kasein, et melkepro
tein. Når nyfødte dyr nedbryter 
kasein i tarmen, gjøres det ved 
hjelp av enzymet trypsin og 
da frigjøres peptider. Et viktig 
peptid i denne sammenheng er 
alfa-casozepin, som har en ber
oligene og avslappende effekt 
på dyret. 

For de som har ekstrem 
angst kan vi bruke medisiner i 
gruppen Benzodiazepiner som 
f.eks Alprazolam. Denne har 
også en effekt på hukommelsen, 
slik at dyret ikke husker hva 
som har skjedd. Disse medis
inene fås på resept hos din vet
erinær. 

Husk at du må begynne 
noen dager i forveien med 
medisiner og feromoner. Sound 
scary bør man starte med flere 
måneder i forveien. 
Et godt alternativ er å reise på 
hytta eller sette hunden i kennel 
på landet, hvis det er mye bråk 
der hvor du bor. Man kan også 
venne hunden til å ha øreprop
per slik at lyden blir dempet. 

Om du har mistanke om 

lydangst, ta kontakt med en veterinær så 
raskt som mulig. Vi vet at lydangst ofte 
forverres om det ikke blir behandlet.

Bruk ALDRI “menneskemedisin” 
(sovepiller eller lign.). Disse kan ha en 
helt utilsiktet effekt. Kontakt heller veter
inær i god tid og få den riktige medisinen 
som passer til alder, rase og vekt.
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Kennel Paluna
ønsker alle

lundehundvenner
i inn- og utland

God jul og
et fortsatt godt
valpeår i 2014

Hilsen Sara, Foss, Troya, Ranja, Atla
Liv og Einar

www.123hjemmeside.no/paluna
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Hva skal din hund få til jul? Her 
 kommer et par ideer til julegaver du 
kan lage selv.

Genser til lundehunden
Denne genseren strikket jeg til Amie 

sist jul. Den er strikket av vanlig genser
garn av ull, og det tar ikke mange timene 
for en vant strikker(ske) å få til denne. Du 
trenger minst 2 farger. Det går med 100-
150 g garn. Oppskriften følger her: 

Legg opp 82 (Liten), 94 (Medium) eller 
106 (Stor) m på en rundpinne eller fire 
pinner. Strikk rundt en gang med vanlig 
glattstrikk i bunnfargen.  På neste runde 
strikker du 22/24/26 masker 1vr, 1r, resten 
vanlig glattstrikk. Fortsett slik i 6/8/10 
omganger. Nå deler du arbeidet , sam
tidig med at du begynner på mønsteret. 
Sett alle maskene du har strikket vr/r over 

på en pinne ( dette blir bukstykket), og 
strikk fram og tilbake på resten av m, (el
ler  legg opp fire masker mellom og strikk 
rundt, men da må du sy  maskinsømmer 

i hver av kantene og klippe opp 
midt mellom etterpå). 

Begynn med mønster 2. 
Strikk deretter mønster 1 og så 
mønster 3. Når arbeidet måler 
7/8/9 cm fra der det er delt, skal 
det økes 2/3/4 masker i hver 
side. Nå må du strikke bukstyk
ket i r/vr til det er like langt 
som resten av arbeidet. ( 7/8/9 
cm). Plukk opp maskene fra 
buk stykket og fortsett å strikke 
rundt. Mønster på ryggsiden, r/

vr på undersiden. De maskene du la opp 
strikkes r/vr   Etter at de tre mønstrene er 
ferdige, kan du strikke «lus» på resten av 
kroppen ( mønster 4).

Når arbeidet måler 15/ 16,5/ 18 cm 
felles en maske i hver side på r/vr-feltet. 
Gjenta hver fjerde omgang til arbeidet er 
passe langt. Strikker du til en hanhund 
bør du gjøre undersiden kortere enn til 
en tispe. Amies genser er i liten størrelse, 
og måler ca 25 cm totalt på undersiden av 
genseren. 

Når genseren mangler 3 cm på å være 
passe lang (mål din egen hund, og strikk 
den slik at den passer) setter du buk-
stykket over på en pinne. Nå må du strik
ke fram og tilbake i glattstrikk for å få 

Julegave til hunden 
Tekst og bilder av Solveig B. Steinnes
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ryggen lenger enn buken. For å bue 
kanten, snur du arbeidet en maske 
fra kanten, og lar den siste masken 
bli igjen på pinnen. Gjør det samme 
på hver omgang, til du har 32/36/40 
masker igjen. Fortsett å strikke fram 
og tilbake i glattstrikk til du har 3 
cm igjen på den totale lengden du 
har målt fra nakken til enden på 
hunden din. Amies genser er ca 35 cm 
lang på ryggen. 

Hvis det er langt mellom der du har 
satt av de siste maskene, og der du har 
avsluttet arbeidet, må du nå plukke opp 
noen masker langs kanten for at vrang
bården skal bli jevnt. Det skal være minst 
20/24/26 masker mellom ryggstykket 
og bukstykket. Plukk opp maskene fra 
bukstykket. Strikk vrangbård 3 cm. Fell 
av.

Hals
Plukk opp masker langs halskanten, 

like mange masker som da du la opp. 
Strikk vrangbord 6/7/8 cm. Jeg valgte å 
lage to splitter i halsen, og sette i knapper, 
men det er ikke nødvendig. Fell av arbei
det med en løs felling, slik at det ikke blir 
for stramt i halsen.

Ermer
Plukk opp maskene rundt hullene 

der labbene skal komme gjennom. Plukk 
opp 28/32/36 masker.  Strikk til ermene 
er passe lange. Jeg har strikket 4 cm glatt 
og 2 cm vrangbord på Amies genser, men 
hvor lang de skal være bestemmer du 
selv. Hvis du ikke vil ha ermer, strikker 
du bare en vrangbord på 1 cm. 

Fest alle tråder, og genseren er ferdig.

Madrass til hundesenga
Det finnes massevis av hundemadrasser 
å få kjøpt. De er både fine og dyre, men 
svært få av dem er vaskbare, og skitne 
blir de etter hvert. I stedet for å kjøpe en 
dyr madrass, kan du ta brukte håndklær 
og lage en både myk og vaskbar madrass 
til hunden din. Har du ei hundeseng til
passer du størrelsen etter senga. Denne 
madrassen egner seg også til bruk i val
pekassen.

Mønster 1

Mønster 2

Mønster 3

Mønster 4
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Oppskrift
Ta et stort eller to mindre håndklær. Det store kan 
brettes i to.  Mellom de to sidene legger du vatt, 
skumgummi eller annet fyllstoff. Sy langs kantene 
slik at fyllstoffet blir lukket inne. Dette kan gjøres 
for hånd eller med maskin.  Når det er gjort må 
du finne fram ei stor stoppenål og husholdnings
hyssing.  Merk opp punkter med regelmessige 
mellom rom rundt omring på madrassen, og sy et 
stort sting i hvert av merkene slik: Stikk nåla tvers 
gjennom madrassen. Trekk tråden ut slik at den 
henger fast gjennom tøyet. Stikk nåla tilbake  og 
dra tråden slik at stinget blir stramt på andre siden.  
Knyt sammen hyssingendene med en stram og 
 varig knute, og klipp av tråden. Fortsett til alle mer
kene har fått et sting. Nå er madrassen ferdig.  

God jul til to og firbeinte lesere av Lundehund-nytt!

Lundesmia ønsker alle God jul og Godt nyttår! 
Ålvisheims Hårek, Gyda, Lundesmias Frigg, 

Jon og Karen Elise Dahlmo
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Valpekassen er et viktig hjelpemiddel 
for den som skal være oppdretter. Kassen 
skaper et lunt og trygt miljø for tispa og 
valpene i den første tida, mens valpene 
er så små at de ikke greier å holde på 
varmen selv. Den skal være så stor at 
hunden kan ligge helt utstrakt, men ikke 
så stor at det blir vanskelig for valpene å 
finne mora, og likevel stor nok til at val
pene har plass å vokse på. Når valpene 
har passert tre uker og trenger mer plass 
å bevege seg på, bør forkanten ev kassen 
kunne slås ned eller fjernes, slik at valpe
ne får komme ut på gulvet for å utforske 
verden, og tilbake til den trygge lune kas
sa for å sove og spise.

Det finnes ferdige valpekasser å få 
kjøpt. De kan være laget av tre, plast, el
ler hardpapp.

 
Pappkasser er spesielt praktiske for 

ferske oppdrettere som ikke skal ha mer 

enn et kull, men de har også den store 
fordelen at siden de brukes kun til ett 
valpekull før de kastes, kan man ikke 
overføre sykdommer og bakterier fra 
ett kull til et annet. Du får kjøpt ferdige 
kasser som selges på dyrebutikker eller 
på internett. De selges sammenslått, og 
du må selv brette dem sammen. De fleste 
sortene fungerer utmerket. Prisene ligger 
på 3-400 kr + frakt.

Du kan altså kjøpe valpekassen, men 
det krever ikke store innsatsen å lage en 
selv.  

Den som har en småvokst rase, som 
lundehund, kan lage sin egen valpekasse 
av en passe stor og kraftig pappeske.

 Esken skjæres til i passende høyde 
og man lager en beskyttelseskant inni 
som er tilpasset eskens størrelse. Den 
bør være omtrent 6- 8 cm over det nivået 
tispa ligger på, altså ikke over bunnen av 
kassen, men over underlaget. En enkel 
måte å lage en slik kant på er å kjøpe pla
strør (elektrikerrør) med en diameter på 
2-2,5 cm. Disse kuttes i 4 lengder som er 
5 cm lengre enn sidene på kassen. Legg 
inn madrassmaterialene du vil bruke til 
tispa. Mål 8 cm opp fra madrassen. Sett 

VALPEKASSEN
Kjøpe ferdig eller lage selv?
Tekst og bilder av Solveig B. Steinnes

PAPPKASSE: Slike kasser kan kjøpes for 3-400 
 kroner. Men lager du den selv er den nesten 
gratis. Den må likevel kastes etter bruk.



42 Lundehund-nytt 4/2013

en strek langs kantene rundt kassen. Om
trent 5 cm fra hvert av hjørnene lager du 
et merke. Der lager du senere et hull som 
er stort nok til å stikke røret gjennom. Til 
sammen lager du 8 hull i eska, to på hver 
side. På to av de parallelle sidene lages 
hullene over streken. På de andre to må 
hullene være under streken. Stikk røret 
inn, og la det komme ut på andre siden 
av eska. Du har nå en kant som går tvers 
over eska, og vil hindre tispa i å ligge helt 
ute ved kanten, der hun kan klemme i 
hjel valpene sine.

Størrelsen på valpekassa må være slik 
at tispa kan bevege seg og snu seg uten at 
valpene kommer i klem. Den bør ha sider 
som gjør at valpene ikke klarer å klatre 
over før de er om lag 3 uker men tispa må 
komme greit over. En kasse med grunn
flate på mellom 50x50cm og 40x60 cm vil 
jeg anta er passe stor. Høyden bør være 
25-30 cm. På en side skjæres kanten ned 
omtrent 5 cm, for å gjøre det lettere for 
tispa å komme seg ut og inn uten å tråkke 
på valpene.

Også plastkasse finnes ferdige og du 
får kjøpt dem på internett. Prisen varierer 

etter størrelsen, men ligger på mellom 
1000 og 1500 kroner pluss frakt.

Et alternativ er å lage kassen selv. Det 
behøver ikke være en dyr ferdigkjøpt 
spesialkasse for å fungere godt. Et alter
nativ er å finne en passe stor lagerkasse 
av plast, med kanter i passe høyde. Disse 
er noe dyrere å lage selv enn pappkassen, 
men kan brukes flere ganger. Fordelen 
med plastkasser er at de er lette å gjøre 
rene, og når de ikke er i bruk til valper, 
kan utstyret lagres i dem.

Til lundehunden vil det si en kasse 
av samme størrelse som pappkassen, 
50x50 til 40x60 cm. Også i denne typen 
kasse kan man lage beskyttelseskant etter 
samme prinsipp som i pappkassen.  Eller 
man kan lage en løs kant av tre. Slik som 
i trekassen. Da slipper du å lage huller i 
plastkassen.

Det tredje alternativet er en kasse av 
tre. Også de finnes ferdigproduserte. 
De kan bestilles på internett, og prisen 
ligger på 2000-4000 kr. Men det er ingen 
heksekunst å snekre sin egen kasse. Det 
er viktig med god planlegging dersom 
du vil ha en kasse som du kan bruke på 
flere kull og som du skal kunne lagre og 
vaske grundig mellom kullene. Det finnes 
materialer som er ferdig oppkuttet å få 
kjøpt, men du kan også kappe selv. Be
gynn med bunnen. Den kan gjerne legges 
på lister slik at den heves 5-6 cm over 

PLASTKASSE: Denne plastkassen får du kjøpt fra 
England. Prisen ligger på rundt 1000 kroner + 
frakt. Men du kan selv lage en flott kasse av en 
billig oppbevaringsboks av plast.
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gulvet. Mål opp kantene, pass 
på at du får rette ender. Fest 
sidene sammen med skruer. På 
en av sidene skal kanten være 
lavere enn på resten. Eller du 
kan velge å lage ei dør som kan 
åpnes. Uansett hva slags kasse 
du velger, bør du ha en be
skyttelseskant inni for å hindre 
mor i å legge seg på valpene. 
I trekasser skrues de vanligvis 
fast i veggene men det er ikke 
nødvendig.  For eksempel kan 
man lage en løs ramme til å legge oppi 
kassa som er omtrent 6-8 cm høy på det 
laveste og bredde på selve ramma er 6-7 
cm. Den skal gli akkurat oppi selve kassa 
og klossene i hjørnene kan holde teppet 
på plass. Ramma kan fjernes med en gang 

TREKASSE: Slike flotte trekasser lager du lett selv 
hvis du ikke har ti tommeltotter.  Denne har fått 
hengslet dør, men en lavere kant på ene siden 
fungerer også bra, og er lettere å lage.

valpene er så store at mor ikke vil ligge 
dem ihjel lenger.
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I hundetrening med positiv forsterkning, 
er det første man øver på kontakt. Har du 
kontakt med hunden din, kan du få den 
til å oppføre seg pent i alle situasjoner. 
God kontakt er forutsetningen for å 
lykkes både innenfor dressur, agility, på 
utstilling og i hverdagen. Siden det er 
flest hverdager, er det i det daglige det 
er viktigst at hundens manerer sitter. 
Mange bruker en klikker for å forsterke 
belønningen når hunden gjør noe bra. Jeg 
skal gi noen eksempler på hvordan du 
kan trene med positiv forsterkning også 
uten klikker.

1. Hunden skal gå fritt i hagen eller på 
tunet:

Dette kan du enkelt trene opp ved først 
å ha hunden i en langline. La hunden 
gå til langlinen nesten strammer, rop på 
den, og belønn at den kommer inn til 
deg. Når hunden vet akkurat hvor langt 
den kan gå, og returnerer frivillig til deg 
uten å bli ropt på, kan du fortsette med 
å ha hunden løs. La den gå til grensa på 
eiendommen, rop så på den og belønn 

når den kommer inn. Fortsett med dette 
rundt hele eiendommen din, helt til du 
er sikker på at hunden vet hvor grensene 
går for sitt territorium, og vips har du 
en hund som kan være løs ute med deg! 
Dette er også viktig å trene om du har 
gjerde rundt hagen din, nettopp for å 
lære hunden at gjerdet er grensen. Den 
skal verken krype under eller hoppe over 
gjerdet. Vær i forkant av hunden, og 
belønn mens den er på rett side. Går den 
over viser du tydelig med kroppspråk og 
stemme at du er misfornøyd, men unngå 
å bruke ordet NEI for mye. Bruk heller 
kremting eller «du da» med misfornøyd 
stemme.

2. Hunden skal vente på deg når dere 
forserer hindre i skogen.

Går du i skogen og skal forsere en grind 
i en utmarksgard eller noe lignende der 
du først må løfte hunden over, for så selv 
å klatre etter, kan det være lurt å lære 
hunden til å vente til du har kommet 
over før den løper av gårde. Har du den 
i bånd, er det også lurt å lære den dette, 

Tips til trening av 
din lundehund
Tekst: Elin M. Hovde

Lundehunden er en herlig hund å trene! Den er livlig, kontaktsøkende og 
veldig tro mot eieren sin, og derfor en ypperlig hund å trene med positiv 
forsterkning.
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for den vil da ikke dra i båndet mens du 
klatrer over hindringen. Begynn med 
å ha hunden i bånd når du løfter den 
over. Belønn den i det du setter den ned 
på bakken. Vis den at du har mer, og 
skap en forventning om at dette kommer 
bare du også har kommet deg over. Du 
trenger ikke gjøre dette mange gangene 
før hunden forstår hva du vil. Nå kan du 
slippe tak i båndet eller ta båndet av når 
du løfter hunden over. Vis den at du har 
en godbit. Hunden vil vente på deg for å 
få godbiten. Når du har gjort dette mange 
nok ganger, vil hunden automatisk vente 
på deg ved en hindring, og bli stående 
mens du forserer den. Går du mye med 
hunden løs i skogen, er dette viktig å 
lære den. Dermed er du sikker på at du 
har kontroll på hunden selv om du et 
øyeblikk er opptatt med noe annet.

3. Hunden skal ikke bjeffe på alt og 
alle:

Lundehunder er som andre spisshunder 
en bjeffeglad rase. De fleste av oss bor 
ikke slik til at hunden vår kan få bjeffe 
så mye den vil til alle tider, og da kan 
det fort bli mye kjefting for å få den til 
å tie stille. Tren vekk bjeffingen med 
positiv forsterkning ved å kalle på 
hunden din når den bjeffer, og gi den 
en godbit når den kommer inn til deg. 
Har du den i bånd, kan du begynne med 
å snu hunden vekk fra det den bjeffer 
mot. Snu hunden, og gå rundt deg selv 
til dere er i utgangsposisjon igjen. Hvis 
hunden da begynner å bjeffe på nytt, 
gjenta snuingen. Hvis hunden nå er stille 

når dere kommer i utgangsposisjon, 
så belønner du og skryter masse! 
Slik korrigering av bjeffing vil være 
situasjonsbetinget, men du kan på denne 
måten effektivt plukke vekk bjeffing. Du 
oppnår det samme ved å rope på hunden 
din hver gang den bjeffer også når den er 
løs. Da vil den etter hvert heller komme 
til deg for å få godbit framfor å bjeffe. 
Hunder som er glad i å bjeffe, kan tøyle 
grensene selv om de har lært ikke å bjeffe. 
Blir dette et problem, så sørg for å ha 
hunden i nærheten av deg igjen når dere 
er ute, bruk langline, og gi et lite rykk i 
linen når hunden bjeffer. Du skal ikke 
rykke hunden til deg, men bruke båndet 
til å vise din misnøye. Kall den så inn og 
belønn.

4. Hunden skal være vennlig mot andre 
mennesker:

Å ha god kontakt med hunden din, 
og vite at hunden din er trygg i ditt 
nærvær, er helt nødvendig for å trene 
det jeg skriver om her. Hunden blir 
trygg på andre mennesker ved å være 
med deg blant andre mennesker, så ta 
med hunden til byen hvis du bor på 
landet, til landet hvis du bor i byen, lær 
den til å føle seg trygg i gittertrapper, 
på rullebånd, i heiser etc. der dere også 
møter andre mennesker. Dette er svært 
viktig sosialisering de første åra av en 
hunds liv. Klarer du å få en hund som er 
trygg i de fleste situasjoner, vil du også 
ha lagt et godt grunnlag for å ta den med 
på utstilling eller konkurrere med den.
NB! Vær oppmerksom på at en hund 



47 Lundehund-nytt 4/2013

som ikke er sosialisert med barn, kan vise 
utrygghet og ustabilitet i nærheten av 
disse. Det er derfor viktig at barn lærer 
seg å spørre om hunder de vil klappe er 
vant til barn, og ellers må vi voksne passe 
på dette. En godt sosialisert hund som 
ikke er vant til barn, kan vise truende 
oppførsel mot barn fordi disse små 
menneskene oppfører seg så annerledes 
enn voksne. Barn er mye bråere i 
begevelsene sine, og kan derfor oppfattes 
truende av hunden.

5. Hunden skal være vennlig mot andre 
dyr:

Mange av oss har ikke bare hund, men 
også katt, kanin, marsvin etc. Det er 
viktig at hunden lærer seg å være vennlig 
også mot dyr som naturlig er byttedyr. 
Dette er fullt mulig å lære en hund, og 
det er her viktig å begynne pregingen 
tidlig med valpen. La hunden bli kjent 
med lukten til det andre dyret før den 
hilser på det, f.eks. gjennom et gitter. Så 
må hunden og det andre dyret omgås 
jevnlig for å bli vant til hverandre, og det 
er utrolig hvor tilpasningsdyktig en hund 
kan være. Selv en lundehund med sitt 
jegerinstinkt, kan lære seg å opptre rolig 
blant høner, og ikke jakte på kaninen eller 
katten som tar seg en løpetur. Det kreves 
en tydelig eier som viser hunden at de 
andre dyrene er en del av flokken. Ved 
å vise tydelig lederskap, vil du kunne 
få hunden din til å akseptere de andre 
dyrene i hjemmet uten store problemer.

6. Hunden skal føle seg trygg på 
plassen sin:

Hunden skal alltd få ha plassen sin i 
fred. Den skal aldri bli jaget til plassen 
sin når vi er sinte på den. Hvis plassen til 
hunden er inne i et bur, er det fristende 
å lukke den inn i dette når en blir irritert 
på den. Ikke gjør det! Du kan risikere at 
hunden blir redd for å være i buret, og da 
har du et problem. Hvis det skjer noe som 
gjør at hunden blir redd for å være på 
plassen sin, så bytt til en annen plass og 
begynn treningen på nytt der. Lær barna 
at de skal la hunder som ligger på plassen 
sin være i fred. Da kan hunden trekke seg 
tilbake dit når den ikke vil leke mer.
Det kan også være lurt å ha en 
transportabel plass. Enten et teppe eller 
et bur som hunden føler tilhørighet til, 
og som kan være dens plass når du er på 
besøk hos andre, på utstilling eller andre 
steder der det er naturlig at hunden har 
en hvileplass. Det er også lurt å venne 
hunden til at den ikke trenger teppet 
eller buret sitt bestandig, f.eks. når du 
skal på besøk til familie og venner. Da 
kan plassen til hunden være ved dine 
føtter, slik at du kan du beskytte den mot 
uønsket kontakt.

HUSK alltid å ha øynene på hunden din 
når dere er ute på tur. Slik kan du forutse 
situasjoner som kan oppstå og kalle inn 
hunden din i tide, gå en annen vei, eller 
rett og slett stoppe opp og la «problemet» 
passere.

Kilde: Canis hundeskole og 
Hollis hundeskole
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Hei. Jeg heter egentlig Vingheias 
 Vendelin, men Mams kaller meg for 
Amie. Det er fransk og betyr venn. Hun 
sier det er fordi jeg er hennes lille venn, 
og fordi jeg er venner med nesten alle jeg 
møter. Alle mennesker selvfølgelig, men 
nesten alle dyrene også. Og jeg har møtt 
mange andre dyr.

Hjemme har vi hester og kuer, og 
dem pleier jeg å leke med. Hestene hjel
per jeg til med å passe, hver eneste dag. 
Mams og jeg går alltid sammen til fjøset 
om kveldene for å stelle hester. Da må
ker Mams hestebokser, og 
jeg inspiserer alle kroker 
og kriker og ser om det 
er kommet inn noen sto
re, farlige mus. Det er de 
eneste dyrene jeg ikke liker. 
Hvis jeg  finner noen, jager 
jeg dem.

Når hestene er ute, leker 
jeg med dem, og når de 
skal inn, følger jeg dem, 
og ser til at de går i riktig 
boks. 

Vi har lenge hatt fire hester, men nå 

i sommer reiste en av dem, Skimt, bort. 
Han skulle på hingstebeite, og jeg og 
 Fatter`n måtte hjelpe Mams med å  kjøre 
han dit. Da vi kom fram treff jeg en kjekk 
type. Han var hvit og hadde prikker i 
pelsen, riktig en praktkar. Og gjett om 
han var interessert! Fikk nesten ikke gå 
i fred for han. Men han var snill, for da 
jeg hadde sagt fra at jeg ikke satte pris på 
kald nese i rompa, så holdt han litt av

Denne kjekkasen traff jeg i sommer da vi fraktet 
hingstegutten Skimt til sommerbeite. Vi ble riktig 
gode venner.

Shakira er mamman til Skimt, og er av rasen 
Nordlandshest/Lyngshest. Noen ganger leker vi 
sammen

Amie`s venner
Av 
Vingheias  Vendelin  
(med påholden 
penn)



50 Lundehund-nytt 4/2013

stand.  Etter hvert ble vi riktig gode ven
ner. Mams sa at han var en Dalma tiner.  
Når vi kom hjem igjen etterpå, måtte jeg 
selvfølgelig leke litt med hestene. Mam
man til Skimt og de andre hestene sto i et 
strømgjerde. Det er en tråd som det kan 
gå ekkel strøm gjennom, men jeg løper 
bare under. Hestene tør ikke å gå gjen
nom, så når jeg erter dem, vet jeg akkurat 
hvor langt jeg må løpe for at de ikke skal 
få tak i meg. Så jeg trente litt på å bli gje
terhund. Og det kom jammen godt med.

Bare noen få dager senere var jeg med 
Mams på jobb. Hun er journalist, og jeg 
er assistent. Jeg hjelper henne når hun 
skal intervjue folk, gjør meg til venns 
med dem, og får dem til å bli glade og 
for nøyde. Da går intervjuene lettere, sier 
Mams.

Akkurat denne dagen skulle Mams på 
reportasje, og jeg fikk selvfølgelig være 
med. Vi dro til en annen gård, der det var 

mange andre dyr. Det var hester og kuer 
der også, men det var flere dyr der, som 
jeg aldri hadde truffet før. Inne i et gjer
de gikk det en hel flokk med sauer. Hos 
oss finnes det ingen sauer. Mams sier at 
jerven spiser dem opp. Jeg har aldri sett 
en jerv, men av og til når vi går i skogen 
merker jeg noen spor som lukter rart. Det 
sier Mams kan være enten jerv eller bjørn 
eller et annet villdyr. Som oftest er det 
nok bare lemen eller jordrotte, men hvem 
vet…

I alle fall fikk jeg fryktelig lyst til å se 
om jeg egnet meg til sauegjeter. Store-
søster Sookie og tante Bessie er saue-
gjeterhunder. Collie heter det. De ser 
nesten ut som meg, bare at de er mye 
større og har mye mer pels. Så jeg tenkte 
jeg kunne prøve jeg også. Gjerdet de gikk 
i var det store huller i, akkurat som i det 
gjerdet der kalvene våre er om somme
ren. Så jeg smatt gjennom, og kom meg 
inn til sauene. Først ville jeg gå bort til 
dem og hilse på, for å bli bedre kjent, men 

da jeg kom 
nær dem løp 
de sin vei. Jeg 
måtte løpe 
etter mens jeg 
ropte, «Hei, 
vent, kom 
tilbake». Men 
de turte ikke. 

Til slutt 
fikk jeg en 
av dem for 
meg selv. 
Han stoppet 
endelig, så jeg 

Den var i alle fall ikke helt tam den sauen jeg traff i 
sommer. Det var ganske gøy å leke med den.
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Først trodde jeg det var to kjempemus, og var ikke 
helt trygg på om jeg turte å snuse på dem. Og når 
jeg ville snuse løp de sin vei, akkurat som mus.

Her lukter det 
alltid mus, og 
jeg elsker å 
snuse rundt for 
å se om jeg kan 
skremme dem.

kunne invitere 
han til å leke, 
men han forsto 
visst ikke. Mams 
kom og hanket 
meg inn, og det 
var slutten på 
min karriere som 
sauegjeter.

På et annet 
sted på gården 
sto det ei lita 
innhegning med 
et hus i. Jeg så 
at det var to dyr 
der også, men når jeg kom nært løp de 
inn i huset. Så kom det ei  jente bort, og 
gikk inn i innhegninga. Hun hentet fram 
dyrene så jeg kunne få se. Det var noen 
kjempedigre mus! Nesten like store som 
meg. Har aldri sett sååå store mus før!  
Men Mams sa at det ikke var mus, men 
kaniner.  Jeg var nå ikke helt sikker på 
det, så jeg sto på god avstand ei stund, 
før jeg nærmet meg forsiktig. Og da løp 

de inn i huset og gjemte seg igjen, begge 
to. Feiginger!

Da jeg kom hjem tok jeg meg en tur 
ut på jordet, bare for å se om jeg kunne 
 finne meg en mus å skremme. Det er 
alltid mange mus rundt de plastballene 
som Fatter`n pakker kumaten inn i. Det 
er et fint sted å gå på musejakt. 

Rene lykken for en Lundehund.
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Lillelunden
Tekst og bilde. Elin M. Hovde

Kryssord	  4/13

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

1. Hva	  henter	  høy;den	  da	  vi	  feirer	  Jesu	  fødsel?
2.	  Hvilken	  fugl	  sier	  hu-‐hu,	  hu-‐hu?
3.	  Hva	  gjør	  vi	  når	  vi	  går	  rundt	  juletreet?
4.	  And	  på	  engelsk.
5.	  Ikke	  stygg
6.	  En	  ørken
7.	  Hva	  har	  fuglen	  under	  Mørene?
8.	  Hva	  drikker	  hunden?
9.	  Hvilken	  fugl	  er	  Donald?

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Vi  gratulerer  Sigri  Skrindo  fra  Ål  med  riktig  svar  på  kryssordet  i  Lillelunden  3/13.  Premie  er  sendt  i  
posten  til  Sigri.  Vil  du  være  med  i  trekningen  av  en  lundehundeffekt,  send  inn  svaret  til  
redaksjon@lundehund.no  innen  1.mars  2014.  Voksne  kan  også  sende  inn  på  egne  eller  andres  barn  
eller  barnebarn.
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I norsk språk har vi et uttrykk som 
heter «som hund og katt». Dette 
brukes om to som ikke er så gode 

venner. Du som har søsken har kanskje 
kranglet med broren eller søsteren din 
en gang, og hørt noen kalle dere for 
«hund og katt»? I naturen er det ofte 
slik at hunder jager katter. Men akkurat 
som to mennesker som er uvenner kan 
bli venner igjen, kan også hund og katt 
bli venner. Lundehunden er en veldig 
vennlig hund, og den er også ganske 
jevnstor med en voksen katt. Hvis 
hunden din fra den er liten får lov å jage 
katter, vil den finne mye glede i dette som 
voksen, og holde hagen din fri for katter. 
Men hvis den blir lært at den skal være 
vennlig mot familiens katt, vil den ganske 
fort lære seg «å snakke» med katten.

Hvordan snakker en hund med en katt? 
Hunden og kattens språk er 

grunnleggende forskjellig 
på flere måter. Hunden 
vifter med halen når 
den er glad, katten 
vifter med halen 
når den er irritert. 
Hunden legger 
ørene bakover når 
den kommer for å 
få kos, katten legger 
ørene bakover rett før den 
angriper. Men en ting har de 
felles - begge knurrer de for å advare. En 
hund inviterer til lek med en annen hund 

Som hund og katt
ved å legge forkroppen ned mot bakken, 
logre med halen og noen ganger også 
bjeffe. En katt inviterer til lek ved å legge 
seg ned på ryggen og fekte med labbene 
Hvis en hund legger seg ned på ryggen, 
overgir den seg, og her kan det fort bli en 
misforståelse mellom hund og katt.

Hunden du ser på bildet, lærte seg 
allerede som valp å leke som en katt, 
så da den første gang skulle leke med 
en hund, la den seg ned på ryggen og 
fektet med labbene. Men det skjønte ikke 
den andre hunden. Det kan skje mange 
misforståelser mellom hund og katt, og 
mellom oss mennesker hvis vi er svært 
ulike hverandre. Heldigvis går det an 
å lære seg noe om den andres måte å 
være på, og slik bli venner til tross for 
forskjellene. Er ikke det fint?

På bildet - Holli hund og Misse katt
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Som før om årene er vi veldig fornøyd 
med besøkende og responsen. I dag 
hadde vi besøk av en  person som hadde 
standen vår øverst på lista over det han 
skulle besøke.

Utenom utstillinga var årets rase-
parade. Vi stilte med en fin gjeng av fir
bente fra 7 mnd til 11 år. Gro Viken holdt 
standen i gang mens vi andre gikk.

Når jeg skriver dette er første dag av årets 
Dogs4All unnagjort. Det går av stabelen 
16-17 Nov. Jeg og Roger Hugo Gibson 
satte opp standen på fredag så den var 
klar til åpning lørdag.

Lørdag var også utstillingsdagen for 
lundehundene og vi var i gang allerede 
kl.09.00. 41 påmeldte hunder og to opp-
dretterklasser var kjempebra, og de fleste 
mente at dette var rekord for dogs4all
når det gjelder antall lundehunder.

Mens de fleste av oss brukte de første 
timene rundt utstillingsringen, sørget 
Turid Johansen og Storm Tyrasønn 
for at standen var i drift og tok i mot 
besøkende.

God respons på

Dogs4All 2013
Tekst: Geir Morten Jansberg
Bilder: Beate Kregnes Winge og 
Geir Morten Jansberg
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God respons på

Dogs4All 2013
Tekst: Geir Morten Jansberg
Bilder: Beate Kregnes Winge og 
Geir Morten Jansberg

Norsk Vinner og BIR: NUCH Beyla Arnadottir av Vollakloa

Norsk Vinner og BIM: NUCH SEUCH NV-10 Navahoos   
Birk Yksander

Norsk Juniorvinner hanhund:Frontpage Golden Kello

Norsk Juniorvinner tispe: Eriksro Bright Boromir

Norsk Veteranvinner Hanhund:NUCH Lyrypa’s Buster

Norsk Veteranvinner tispe: NORD EST UCH NVV-12 
Lundekloens Vinga

Beste oppdretter klasse ble Kennel Vingheia foran kennel Løvheim, 
begge med HP.

Resultater fra Dogs4All, Lillestrøm 
Norsk Vinnerutstilling, 16.11.2013

BIR og NV Beyla Arnadottir av Vollakloa, eier Dagrunn Mæhlen (til høyre). 
BIM og NV Navahoos Birk Yksander, eier Geir Morten Jansberg (til venstre).
Dommer Svein Helgesen. 



56 Lundehund-nytt 4/2013

Under 
paraden 

viste Rachel 
Hamre og 

Frost av 
Vinterskogen 

øvelser fra
ralllydighet

Standen klar for besøkende.
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NYTT FRA TRØNDELAG
Tekst: Hanna Gautun

Det lar seg ikke bortforklare. Det er HØST. 

Lufteturene før og etter arbeid foregår i mørket. Sånn er det 
når man bor langt mot nord. Været er det også så som så 
med. Da er det godt både for store og små å komme inn til 
en varm stue når man har vært ute.

I Avdeling Trøndelag har vi hatt ett treff så langt denne 
høsten. Søndag 22. september var vi invitert hjem til 
Ruth og Wilhelm Strid på Meråker. På tross til regnvær fra 
morgenen av kom 5 familier med tilsammen 8 lundehunder 
som sprang i fri dressur rundt bålet der det ble stekt pølser. 
Heldigvis kom sola etter hvert, slik at vi kunne ta oss en tur i 
det fine turterrenget i området. En stor takk til Wilhelm for 
en hyggelig dag!

I disse novemberdagene er det adventstiden vi ser frem 
mot. Når dette leses har Avdeling Trøndelag nettopp 
avsluttet året med sin julelunsj 1. desember. Forhåpentligvis 
finner mange av dere veien dit i år også.

På vegne av styret for Avdeling Trøndelag ønsker jeg dere 
alle sammen en riktig God Jul og et Godt Nytt År!
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Æresmedlemmer

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

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

Hundegårds-
elementer

Norges billigste
• Pr. element kr 395,-
• Dør kr. 850,-
• Hjørnestag kr. 85,-
• Hundehus
• Inngangsluker
• Varmeelementer
• Oppvarmet vannkopp

KK Import 
1960 Løken

     Tlf. 97 66 23 50, www.kkimport.no
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NLK avdelinger

Avdeling Trøndelag 
Styreleder Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12, 7024 Trondheim 
  Tel: 72 55 57 85/911 09 116, 
  ePost: hanna.gautun@nt.ntnu.no 
   Stefan de Graaf, Parkv. 3, 7030 Trondheim 
  Sally Haugen, Granheim, 7517 Hell  
  Rita Daverdin, Hyllanv. 2, 7517 Hell 
  Tel: 922 36 662 
  Siv Falch Hjelme, Okstadøy 83, 7029 Trondheim  
Vara-  Siri Monkan, Ola Frosts veg 2A, 7031 Trondheim 
medlemmer Mari Østgård 
Revisor  Frida Tove Meland 
  Gunn Tove Ormset 
Valgkomite Rita Nordhaug 
  May Elisabeth Lernæs
  Solvor Melum 
  
Avdeling Nordland  
Styreleder Tina Karstensen Fransson, Hammarn 28, leil. 201, 8003 
Bodø   Tel: 916 34 847, ePost: tinakar@online.no 
Nestleder Stig Moen, Mosheim, 8900 Brønnøysund 
  ePost: stikarmo@online.no 
Sekretær Karen Elise Dahlmo, Drevja, 8664 Mosjøen  
  Tel: 900 51 420, ePost: ked@dahlmo.no 
Kasserer  Jan-Erik Fransson, Lyngenveien 34, 8663 Mosjøen.  
  ePost: tinakar@online.no  
Styremedlem Ellen Brattbakk, Brækken, 8664 Mosjøen 
  ePost: ebrattbakk@hotmail.com 
Vara-  Berit Marthinussen,  Vågehamn, 8412 Vestbygd 
medlemmer 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, 
  ePost: smia@dahlmo.no 
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NLK Kontaktpersoner
Finnmark  Elin D. W. Johannessen, Breilia 9, 9600 Hammerfest
   Tel: 917 62 954, ePost: elin_dwj@yahoo.no

Troms   Merete Evenseth, Glimmerveien 11, 
   9022 Krokelvdalen
   Tel: 916 44 269.  ePost: mereteevenseth@yahoo.no

Nord-Trøndelag  Unni Hofstad, Austafjord, 7900 Rørvik
   Tel:74 39 38 61 / 952 17 957, ePost: eiliv@hofstad.cc

Sør-Trøndelag   Solvor Melum, Bratsbergveien 453, 7039 Trondheim
   Tel: 73 83 70 28, ePost: solvor.melum@c2i.net

Møre og Romsdal  Irene Stølan, Søstrene Ratviks vei 12 D, 6015 Ålesund
   Tel: 952 22 079, ePost: enerien@yahoo.no

Sogn og Fjordane /  Kari Øvstedal, Flolid, 5967 Eivindvik
Hordaland  Tel: 416 10 975, ePost: karoevst@online.no 

Rogaland   Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes 
   Tel: 51 67 22 16 / 958 86 117, 
   ePost: livskjervik@hotmail.com

Øst- og Vest-Agder Tor Omholt, Omholt, 4824 Bjorbekk
   Tel: 481 03 817, ePost: toingo@online.no

Hedmark   Geir Morten Jansberg, Norderhaug 26, 2219 
   Brandval, Tel: 476 26 707, ePost: gmortj@online.no 

Oppland   Gro W. Viken, Baksidevegen 320, 2647 Sør-Fron
   Tel: 61 29 81 15 / 905 85 277, 
   ePost: groviken@online.no

Buskerud / Vestfold /  Gerd Haugen, Storsand, 3475 Sætre
Telemark   Tel: 32 79 15 70, ePost: ger-ha@online.no

Akershus / Oslo /  Roger Gibson, Simensbråtveien 6, 1182 Oslo
Østfold   Tel: 22 68 87 10 / 468 41 898, ePost: gibson@online.no



61 Lundehund-nytt 4/2013

Komitéer og tillitsvalgte

Valpeformidler: Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes  
  Tel: 51 67 22 16 / 958 86 117, 
  ePost: livskjervik@hotmail.com 
Avlsrådet: Felles e-post: avlsraadet@lundehund.no   
Leder:   Christen Lang , Sandviksveien 173, 5035 Bergen 
  Tel: 909 81 295, ePost: chr-lan@online.no 
  Ingvild Espelien, Bratsberg , 7039 Trondheim. 
  Tel: 901 14 352, ePost: ingvild.espelien@vinterskogen.no 
  Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes. 
  Tel: 51 67 22 16, ePost: livskjervik@hotmail.com 
  Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12, 7024 Trondheim 
  Tel: 911 09 116, ePost: hanna.gautun@ntnu.no  
 
Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse og 
  spørreskjema vedr. kull og parringer:  
  Gro W. Viken, Baksidevegen 320, 2647 Sør-Fron 
  Tel: 61 29 81 15 / 905 85 277, ePost: groviken@online.no 
Revisor :  Øyvind Hjelme 
Vararevisor:  Odd Reidar Gautun 
Valgkomite: Gro W. Viken, Baksidevegen. 320, 2647 Sør-Fron 
  Tel: 61 29 81 15 / 90 58 52 77, ePost : groviken@online.no 
  Unni Hofstad, Austafjord, 7900 Rørvik 
  Tel: 74 39 38 61 / 952 17 957, ePost : eiliv@hofstad.cc 
  Kari Øvstedal, Flolid, 5967 Eivindvik 
  Tel: 416 10 975, ePost: karoevst@online.no 
Lundebua:  Karen-Elise og Jon Dalhmo, Drevja, 8664 Mosjøen 
  Tel: 75 18 76 64 / 900 51 420   
Bestilling:  http://lundehund.no/lundebua eller 
  ePost: lundebua@lundehund.no. 
Ansvarlig for klubbens kalender 2013:  
   May Elisabeth Lærnes Selbekk 
  Gunn Tove Ormset 
  ePost: kalender@lundehund.no 
Ansvarlig for Årets hund 2012:  
  Unni Hofstad og Dagrunn Mæhlen,  
  ePost  aretshund@lundehund.no  

forts.   
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Klipparkiv, lundehund i media:   
  Anne Lise Torsteinsen, Brenneveien 67, 1339 Vøyenenga. 
  Tel: 67 13 32 49, ePost: r-tors@online.no 
Klubbeffekter / materialforvalter:   
  Jan H. Opsanger, Omvikedahlsveien 51, 
  5464 Dimmelsvik, Tel: 53 48 17 29 / 995 74 139, 
  ePost: j-helops@online.no 
Utsendinger til NKKs representatskapsmøte: 
  Styret utnevner to delegater.  
Medlemskartoteket:    
  Merete Evenseth, Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdalen 
  Tel: 916 44 269, ePost: mereteevenseth@yahoo.no   
Klubbens hjemmeside: www.lundehund.no  
  Felles ePost: hjemmeside@lundehund.no  
Ansvarlig for klubbens hjemmeside:   
  Frida Helfjord, Stig Moen og Ida Skarkerud 
Norsk Lundehund Klubbs database:   
  ePost: database@lundehund.no. 
  Spørsmål, kommentarer og forslag - Marc Daverdin 
  

Fra lundeparaden
Dogs4All 2013
Foto: Geir Morten Jansberg
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Lang tur-full høst ønskes dere fra Kennel Lundestugu 
v/ Paluna`s Øydis CENTA Troyadotter f. 9/4- 12.



Returadresse:
Merete Evenseth

Glimmervegen 11, N-9022 Krokelvdal

Lundehundboka tar for seg 
rasens historie og betydning for 
kystkulturen. Samtidig gir boka 
en innføring i stell av lundehun-
den, og passer godt for alle 
som er interessert i rasen.
For dem som ønsker å  anskaffe 
lundehund eller vil drive opp-
drett på rasen, vil boka gi viktig 
informasjon. Lundehundboka 
bidrar  forhåpentligvis til å øke 
 interessen for lundehunden 
slik at flere skaffer seg en, og 
kanskje bidrar til rasens  redning 
ved å avle lundehunder.

Lundehundboka kan bestilles via ePost hos
leder@lundehund.no eller lundebua@lundehund.no


