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Julebildet i år er av Fenja og avbildet snart 7 
mnd gammel. Fenja Drottensdottir er på tur 
med matmor og de to andre lundiser i huset, 
og her i omegn høtta oppi Fjellkjøsen. Bildet 
er tatt av eier Dagrunn Mæhlen.
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Norsk
Lundehund Klubb

Fra 
klubbens
leder
Tenk at det straks er jul. Hvor ble ti-
den av? Er det fordi jeg begynner å 
bli eldre at tiden bare forsvinner så 
fort? Det er på barna sine, eller i hun-
demiljøet er det på hundene sine, at 
man ser tiden går. Jeg syns ikke det er 
så lenge siden familien min fikk lille 
Frøya i hus og hvor stolte og glade vi 
var i dette lille nurket. Det er faktisk 
9 og et halvt år siden, og nå har jeg 
tre slike ” nurk” på 9.5 år,  7.5 år  og 
ei på 8 mnd. 

Hver gang jeg ser på Facebook 
at nye eiere har lagt ut bilde av sitt 
nye familiemedlem med kjærlighet i 
tekst og bilde, da tenker jeg på hvor 
heldige vi er som har klart å skaffe 
oss et slik nurk, som Norsk Lunde-
hund er. Man må være tolmodige når 
man venter på valp av vår rase, og for 
de som er det, ja da blir aldri hver-
dagen det samme etter at nurket er 
kommet i hus. 

Vi er kanskje en av de klubbene 
som har lengst ventetid på valp for 
øyeblikket. Det kan fort gå et år og 
kanskje mer, dersom man vil ha tis-
pe fra en spesiell kombinasjon eller 
oppdretter. Valpeformidleren har 
ei lang interesseliste, så det bør ikke 
være problematisk å finne nye eiere 
til våre nurk. 

Dermed har du kanskje skjønt 
sakens kjerne: mitt ønske for 2017 
er at ALLE som har en sunn og frisk 
tispe og hannhund, hjelper til med 
avlsarbeid ved å få parret tispen sin, 
før hun blir for gammel. Tispen må 
være 15 mnd, eller fra 1.7.2017 så må 
hun være 18 mnd og tispen må ikke 
være førstegangsfødende etter 6 år.  
Hannhunder har det litt enklere, da 

det fins ikke alders begrensning, men 
dersom hannhunden ikke har vært 
på utstilling, så må eier gå til veteri-
nær og få en testikkelattest. Dette er 
veldig viktig, da vi ikke skal avle på 
hunder med bare en sten. Vi trenger 
flere nye oppdrettere til å dra lasset 
og vi trenger mange flere valper. Ra-
sen trenger minst 100 valper i året for 
å kunne si at rasen er berget. Dess-
verre ligger vi bare på rundt 50-70 
valper +/-. 

Avlsrådet har et ønske  om re-
gionale oppdrettersamlinger for å 
samle nye og erfarne oppdrettere i et 
avlsmøte, der man kan hjelpe hver-
andre og støtte hverandre, når det 
trengs. Vi vet at vi ikke har en enkel 
rase å avle på, men vi må ikke gi opp. 
Vi trenger at flest mulige tisper og 
hanner kommer ut i avl og vi trenger 
å lære opp nye uerfarne hanner og 
tisper, samt motivasjon og støtte til 
nye oppdrettere. Disse møtene ser jeg 
fram til og håper at mange uerfarne 
og erfarne oppdrettere, samt fylkes-
kontakter med sitt nettverk,  vil  støt-
te opp om dette, slik at vi sammen 
kan gå mot et rekordår i 2017. Had-
de det ikke vært supert om konse-
kvensen av slike avlsmøter gjorde at  
vente tiden til  nye lundehundeierne 
ble kortere og at vi da igjen kunne få 
nye oppdrettere med tiden. 

Det er mange som venter på et 
nurk av rasen Norsk Lundehund. 

Ha en riktig god og fredfylt jul 
sammen med deres to og firbeinte. Så 
bretter vi opp armene i 2017 og gjør 
så godt vi kan med avlsarbeidet. 

Julehilsen fra Merete

Lundehunder født, og hvor de dro
Av Tove og Morten Strandmoe

17.06.2016 ble det født 5 valper hos Aud Hilde Sommer, Tørberget. (Hedmark) 
Kullnummer: 164540 
Far:  Bronn Av Revehjerte - NO45849/15 
Mor:		 Lise	Du	Royaume	De	Sybir	-	LOF5LUND124/0	

Lundesommer Torgrim Viking - NO45515/16 
Lundesommer Njål Noravind - NO45516/16 
Lundesommer Sigur Jorsalfar - NO45517/16 
Lundesommer Frøya - NO45518/16 
Lundesommer Fryd - NO45519/16 

01.09.2016 ble det født 5 valper hos Gerd Haugen, Sætre. (Buskerud)  
Kullnummer: 166517 
Far: Koviks Charmige Charlie - SE58816/2014 
Mor:		 Løvheims	Nanna	-	NO51537/09		

Løvheims Garm - NO51714/16  
Løvheims Gulltopp - NO51715/16 
Løvheims Gersemi - NO51716/16 
Løvheims Gunnlod - NO51717/16 
Løvheims Gondul - NO51718/16 

Han er far til 5 valper	
Hun er mor til 5 valper 

100 Torshavn, Færøyene 
9750 Honningsvåg 
5561 Bokn 
671 93 Arvika, Sverige 
7232 Lundamo 

Han er far til 5 valper	
Hun er mor til 13 valper 

3619 Skollenborg 
3240 Sandefjord
3025 Drammen 
6260 Skodje 
7259 Snillfjord 

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

Har du/dere en hund/hunder som er blitt 
champion i løpet av dette året?

I redaksjonen ønsker vi å få til ei liste og 
informasjon over lundehunder i Norge 
som gjennom året 2016 er blitt champion, 
enten som norsk, utenlandsk, nordisk eller 
internasjonal champion.

I Norge ser man hvilke hunder som får 
cert i Norsk Kennel Klub’s DogWeb, 
enten på offentlige lokale utstillinger eller 
internasjonale utstillinger av NKK, men 
ikke når de ble Norsk champion.

Vi trenger bistand fra dere eiere for å 
fortelle når hunden ble champion. Bildet 
er av Zelda og Elise, der Lyrypa’s Qamile 
Zelda ble Norsk champion på NKK 
utstilling på Lillehammer 14.08.16.

Så det vi trenger er opplysninger om 
navnet på hund, resultat, sted og dato, 
dommer, eiers navn, oppdretters navn og 
gjerne et bilde av hunden. 

Frist 15.01.2017 og det vil bli publisering 
i LHN nr 1 2017. Send til   redaksjon@
lundehund.no.

Vi ønsker informasjon om
nye champions i 2016 for Norsk lundehund

Lyrypa’s Qamile Zelda, N UCH, NKK 
Lillehammer14.08.16, dommer Geir Nordahl 
Pedersen, eier Kari Gording og Terje Gording 
Hong, oppdretter Iren Storli.

Fra Redaksjonen

Velkommen til årets siste utgave av 
Lundehund-nytt, julenummeret!

Siden sist har redaksjonen arbeidet 
med å fornye bladet etter at årets 
budsjett forutsatte at kostnadene 
ved bladet skulle reduseres. Redak-
sjonen har i samarbeid med styret 
funnet fram til noen endringer som 
vil bidra til at vi når målene om 
kostnadsreduksjon samtidig som 
form og innhold beholdes mest 
mulig.

Etter en anbudsrunde med trykke-
rier har vi redusert kostnader noe. 
Du vil fortsatt få tilsendt bladet 
fire ganger i året. Sammen med 
trykkeriet har vi optimalisert antall 
sider i forhold til kostnadene; du får 
nå tilsendt tre utgaver på 32 sider, 
mens nr 2 hvert år vil være noe mer 
omfattende på grunn av årsmøte-
papirer og forberedelser til det årli-
ge treffet og spesialut stillingen.

Styret ba oss beholde utforming og 
innhold i bladet. Vi har derfor ikke 
gjort noe med prioritering av stoff 
om klubbaktiviteter, medlemsinn-
legg om aktiviteter og opplevelser 
med lundehunden og ikke minst 
stoff fra regionene hvor det foregår 
mye lokal aktivitet.

I tillegg har vi jobbet med layout. 
Bildene i bladet skal fortsatt være 
mange, store og alltid med en 
Lundehund! Vi har "tettet" teksten 
noe, men uten at det skal gå ut over 
lesbarhet.

Vi håper at bladet i sin "nygamle" 
utforming faller i smak, og hører 
gjerne fra dere om tips og gode 
ideer til bladet.

Redaksjonen ønsker alle leserne 
våre en riktig god jul og et godt 
nytt år!
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Innavl er ikke 
arvelig
Utsagnet i overskrifta er kanskje en selv-
følge for noen, men sannsynligvis ikke 
for alle. Derfor dette lille forsøket på en 
oppklaring. 

Vi snakker ofte om innavlsgrad når vi 
diskuterer avl generelt, og avl på lunde-
hund spesielt. Men hva er innavlsgrad? 
Enkelt fortalt er det slik at alle hunder 
arver halvparten av genene sine fra far, 
halvparten fra mor. Ofte arver de litt 
ulike varianter av samme gen fra mor og 
far. Om genet fra en av foreldrene er de-
fekt, kan et friskt gen fra den andre veie 
opp for det. Innavlsgraden sier på hvor 
mange av hundens genpar man kan anta 
at den har arvet nøyaktig samme variant 
fra både mor og far. Noe av grunnen til 
at man ønsker en lav innavlsgrad, er at 
det reduserer risikoen for å få samme, 
skadelige gen fra begge sider. Dermed 
håper man å redusere risikoen for syk-
dom og defekter. 

Hva betyr dette i praksis? Jo, som tit-
telen sier, innavl er ikke arvelig. Hvis 
en innavlet hund blir paret med en 
ubeslektet hund, vil avkommet få en 
lav innavlsgrad. Vi vil advare på det 
sterkeste mot innavlete kombinasjoner 
da det øker risikoen for sykdom hos 
avkommene. 

Det er likevel ikke galt å bruke en innav-
let, men frisk hund i avl, så lenge man 
ikke fortsetter innavlen. NKK setter 
avlssperre på hunder etter kombinasjo-
ner som er for tett innavlet, men det er 
for å motvirke at oppdrettere faller for 
fristelsen å bruke for sterk innavl i ut-
gangspunktet og dermed risikere å avle 
syke hunder.   

Når det gjelder krysningsprosjektet, 
vil det også være slik at den beregnede 
innavlsgraden i første generasjon blir 
0, uansett hvor mange generasjoner 
man regner på, og uansett hvor innavlet 
foreldredyrene selv er. Årsaken er at 
lundehunden og hunden av annen rase 
ikke vil ha noen felles stamfedre i den 
kjente delen av sine stamtavler. I den 
videre avlen av prosjekthundene blir det 
like viktig å passe innavlsgraden som i 
all annen avl.

Gastroguiden er 
på nett!
Mage- og tarmproblemer er et tema de 
fleste hundeeiere kommer borti, enten 
det gjelder egne eller andres hunder. 
Problemet kan være forbigående eller 
mer alvorlig og ha ulike årsaker, og for 
oss lundehundeiere er det all grunn til å 
være ekstra på vakt om hundens mage 
er i ulage. All behandling må selvsagt 
skje i samarbeid med veterinær. En tid-
lig og mest mulig presis diagnose bedrer 
sjansene for å bli kvitt problemet. 

Klubbens medlemmer har gjort seg 
mange erfaringer gjennom tidene. De 
siste årene har ny innsikt kommet til, 
basert på forskning og utprøving blant 
klubbens medlemmer og deres hunder. 
Gastroguiden sammenfatter klubbens 
råd på dette området i dag. Her får du 
informasjon om hva problemene van-
ligvis skyldes og hvordan behandlingen 
vil være. Nesten uavhengig av diagnose 
vil et viktig område i behandlingen være 
en nærmest fettfri diett, og her finner du 
anbefalte dietter, samt ulike erfaringer 
fortalt av hundeeierne selv.

Vi har også lagt inn en liste over ulike 
medikamenter som benyttes i behand-
ling av lundehunder med mage- og 
tarmproblemer, slik at du kan se hva 
slags virkning de har. Til slutt har vi lagt 
inn en liten huskeliste du kan bruke før 
et eventuelt veterinærbesøk. Det er ikke 
alltid så lett å komme på alt som kan 
være relevant å fortelle når man står på 
farten. 

Du kan laste ned dokumentet fra klub-
bens hjemmeside. Det vil bli oppdatert 
fortløpende ettersom ny kunnskap 
kommer til. 

Avlsrådet og veterinær Maien Munthe 
Kaas.

Ny funksjon i 
databasen
Det er nå mulig å finne innavlskoeffisi-
ent for mulige, framtidige kombinasjo-
ner av valper i et nytt kull, eller fram-
tidig kull etter en tenkt kombinasjon. 
Søket kan avgrenses til ønsket fylke og 
land.

Dette blir et nyttig verktøy både for opp-
drettere og valpeformidler. Nå kan en, 
før valpene er registrert i DogWeb og 
databasen, få se hvor det geografisk er 
gode eller dårlige muligheter for å finne 
framtidige partnere til valpene når de 
blir voksne.

En kan legge inn far og mor til et ek-
sisterende kull eller et tenkt kull etter 
en gitt kombinasjon, og finne parings-
hunder til valpene (som i databasen 
kalles fiktiv hund). På samme måte som 
tidligere, kan vi velge land og fylke, al-
der og om de har hatt valper tidligere. 
Listen vil da vise alle resultatene med 
innavlskoeffisient og hvor de bor. På 
denne måten kan en unngå at flere val-
per ender opp i et distrikt med svært få 
passende  parings-partnere.

Fra avlsrådet
Kull 1: Ruska B1 og Ejvind
Ruska fødte et stort kull på én tispe og fem hanner den 23. ok-
tober. Ruska B1 er en førstegenerasjons krysning av lundehund 
og buhund. Alle valpene var store (215 – 283 gram) og vitale 
ved fødsel og Ruska tok jobben sporenstreks. Antall tær på val-
pene varierer noe. Alle har noen ekstratær, men ikke komplett 
sett. Tegningene er som forventet for lundehunder.

Ruska har fått påvist patellaluksasjon grad 1 (mild) på ett kne. 
Vi har i samråd med NKK valgt å likevel bruke henne i avl med 
en hannhund som er erklært fri for patellaluksasjon. Ruskas 
lille avvik gir henne ingen kliniske plager. Mildere grader av 
patellaluksasjon er påvist hos flere lundehunder, men gir sjel-
den symptomer. 

Far til valpene er lundehunden SE V Ch Lundetuvans Ejvind 
Blokkebaer, som er bosatt i Sverige. Ejvind er en middels stor 
hannhundsom er øyelyst u.a., HD-røntget med resultat B og 
albuerøntget u.a. Han er stilt ut 2 ganger og har fått premierin-
gen Very Good. I tillegg er han svensk viltsporchampion, kon-
kurrerer i rallylydighet og har gjennomført mentalbeskrivning 
for hund.

Kull 2: Alma og Banzai B1
Natt til 29. oktober fikk lundehunden Alma to hannvalper. Far 
til valpene er Banzai B1, som er en førstegenerasjons krysning 
av lundehund og buhund. Valpene veide 210 g og 238 g ved 
fødsel og ble tatt med keisersnitt i samråd med veterinær. På 
tross av en vanskelig start kom Alma seg raskt og ett døgn etter 
fødselen hadde begge guttene lagt på seg 20 gram. Begge val-
pene har seks tær på alle fire labber og tegninger som forventet 
for lundehunder.

Alma er en middels stor tispe med stødig gemytt og stor motor 
til lundehund å være. Alma har hatt 1 kull på tre valper før og 
fødte den gangen lett. Denne gangen hadde hun pressrier i len-
gre tid uten fremdrift. Veterinæren så imidlertid ingen åpenbar 
grunn til fødselsvanskene. 

Flere valper er i vente.. 
I skrivende stund har det blitt gjort to kombinasjoner i prosjek-
tet. Førstegenerasjonskrysningen Pippi B1 har blitt paret med 
lundehunden N U Ch Eriksro Trevliga Liam, og buhunden N 
U Ch Kimuras Nelly har blitt paret med lundehunden Alve 
Lovetann. Resultatene av disse paringene og informasjon om 
foreldrene kommer i neste nummer Lundehund Nytt.

Når dette bladet kommer ut kan det fremdeles være tilgjenge-
lige valper i fødte og kommende kull. Registrer din interesse på 
lundehund.no, eller ta kontakt med Christen Lang (90981295) 
 eller Bård Andersen (48030585) på telefon eller send en mel-
ding på Facebook, så tar vi en prat! 

Fra krysningsgruppen
De første andregenerasjons prosjektkullene er født
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Giardia-gruppen har fått melding fra to hundeeiere om at de ikke hadde fått svar 
på prøvene som ble tatt i forbindelse med treffet i Lofoten sist sommer. Dette er 
beklagelig, og vi ber andre som eventuelt ikke har fått svar ennå, om å kontakte 
arbeidsgruppen på giardia@lundehund.no, så skal vi purre opp forskeren. Klub-
ben får ikke kopi av prøvesvarene, så vi er avhengig av at dere som ikke har fått 
svar ennå, eller som har fått positive prøvesvar tar kontakt med oss. 

Giardiaprosjektet har fokus på om det kan være en forbindelse mellom Giardia 
og IL, og har sett litt på statistikken fra prøvene.

Det var 14 positive av i alt 75 prøver. Av de 14 hundene som hadde Giardia, var 
det 

• 2 hunder som har hatt IL 

• 5 hunder som ikke har vært syke med mage-/tarmsymptomer eller vært 
testet for IL

• 7 hunder som har vært syke og blitt undersøkt for IL, men med negativt 
resultat, altså ikke hatt IL.

Vi ønsker å følge opp de hundene som ha testet positivt. Dere som har tatt kon-
takt med oss og informert om positive prøver på sine hunder, har fått brev fra 
oss med et skjema som vi har bedt dere om å fylle ut og returnere. Foreløpig har 
vi ikke fått mange svar, så vi minner om at vi ønsker å høre fra dere. Dere kan 
skrive på skjema, skanne og maile det, eller sende det i posten. Det er også mulig 
å skrive svarene i en mail uten å bruke skjema. Vi tar imot alle svar med takk!

Norsk Lundehund Klubb vil gjennomføre en tilsvarende screening også til neste 
sommer, i forbindelse med treffet på Sanngrund, og håper på like god deltakelse 
som vi hadde i Lofoten!

Arbeidsgruppe ”Giardia 
hos lundehund”
På årsmøte 2015 på Ål, ble det 
vedtatt at styret skulle lage en 
arbeidsgruppe som skulle jobbe 
med Giardia på lundehund.

Styret har satt ned en arbeidsgrup-
pe som består av Gerd Langenes (le-
der), Rita Daverdin, Lille Wagtskjold 
og  Alejandra Garcia.

Giardia er en parasitt som det viser 
seg at lundehunden kan ha vanskelig 
for å kvitte seg med, og lundehunde-
ne kan også bli alvorlig syke av den 
(kan ha dødelig utgang). Den smit-
ter lett mellom hunder og i miljøet. 
Derfor anbefaler man at alle hunder 
i husholdningen blir behandlet der-
som en av  hundene har blitt syk 
og tester positivt for Giardia. Over-
føringsstadiene er robuste og kan 
overleve i jord når det bare er litt 
fuktig.

I RAS har man vektlagt utløsende 
faktorer for IL: s. 17 - 18 "Redusere 
risiko for utløsing av IL gjennom økt 
kunnskap." + s. 26" Redusere døde-
lighet av IL ved forebyggende tiltak 
og rett behandling").

De kliniske symptomene på giardi-
asis er svært like de kliniske symp-
tomene på IL. Det er derfor svært 
viktig å få stilt rett diagnose, siden 
behandlingen er forskjellig på IL 
og giardiasis. Økt kunnskap og mer 
forskning på dette temaet er derfor 
svært viktig.

Arbeidsgruppen kan  kontaktes på 
e-post: giardia@lundehund.no. 

Rapport fra Giardiagruppen

Som lundhundeier i 50 år og medlem 
av NLK i nesten like mange år så har 
jeg fått litt erfaring. Vi har aldri lagt 
skjul på at lundehunden har problemer 
med fordøyelsessystemet. Det har vært 
kjent for meg like lenge som jeg har hatt 
rasen. Symptomene kan være noe for-
skjellige fra hund til hund, men tidligere 
ble lidelsen(e) ganske enkelt kalt «lun-
dehundsyndromet» fordi veterinærene 
ikke kjente til andre hunderaser som 
oppviste slike symptomer i samme grad 
som vår rase. Heldigvis ble noen veteri-
nærer tidlig interessert i både rasen og 
syndromet slik at det ble satt i gang un-
dersøkelser for å finne ut av både egna 
behandling og årsaken til lidelsen. Dette 
har ført til at vi nå omtaler lidelsen som 
IL (intestinal lymfangiektasi). IL er på-
vist hos flere andre hunderaser og også 
på mennesker.

Under arbeidet med RAS (Rasespe-
sifikk avlsstrategi) som ble ferdigstilt 
i januar 2014 kom det fram hvor stor 
andel av lundehunder som faktisk dør 
av IL eller andre ikke spesifiserte mage/
tarm-lidelser. Det er faktisk 42% og 
mange av dem dør før de er fylt 6 år. 
Det tallet viser at uansett om man kaller 
det IL eller giardiose eller hva, så dør 

hundene våre av sykdom i fordøyel-
sessystemet. NLK i samråd med NKK, 
veterinærer og genetikere, beslutta som 
et av flere tiltak å sette i gang et krys-
ningsprosjekt for å forsøke å styrke hel-
sa til lundehundene. I tillegg kan man 
også regne med å øke fruktbarheten. 

Det ble satt i gang et krysningspro-
sjekt som blir drevet av NLKs avlsråd 
som bruker mye av fritiden sin på 
dette. De gjør det for at færre hunder 
skal bli syke og for at færre hundeeiere 
skal oppleve den fortvilelsen og mak-
tesløsheten som oppstår når man ikke 
klarer å redde livet på sin kjære, og ofte 
svært unge, venn. Når vi da opplever 
at enkelte som er imot krysningspro-
sjektet prøver å sabotere dette ved ikke 
å ville selge valper til oppdrettere som 
er tilhenger av prosjektet (dette har jeg 
sjøl opplevd), fornekter at IL er et stort 
problem («det er da bare å fore riktig») 
og kommer med til dels hatske utsagn 
på sosiale medier, så blir jeg redd for 
hva som holder på å skje med miljøet i 
klubben. 

De som fornekter IL og fornekter 
at vi har problem med fruktbarheten, 
tenker de ikke på den ekstrabelastninga 

det er for en hundeeier som har mista 
hunden sin å få høre at de bare har gitt 
hunden feil mat? Eller den tispeeieren 
som har prøvd gang på gang å pare tis-
pa si uten å lykkes, har hun/han alltid 
kommet til hannen på feil tidspunkt, 
vært for utålmodig, skjemt bort tispa 
slik at hun ikke lar seg pare?

Er det noen som virkelig tror på 
 dette? Er disse noen så sterk i sin tro at 
de vil gå inn for å ødelegge klubben og 
dermed også sette lundehunden i større 
fare enn den allerede er? 

Jeg tror og håper at vi alle vil  arbeide 
sammen for å styrke klubben for der-
med å sikre lundehundens fremtid ved 
«Å bevare norsk lundehund som en 
sunn og funksjonell hund med rasens 
karakteristiske trekk i behold» - NLKs 
overorda mål for rasen. For å holde på 
et godt klubbmiljø må vi vise respekt 
for hverandre og for de demokratiske 
spille regler som klubben er tuftet på. 
Akkurat nå er krysningsprosjektet en 
del av klubbens strategi for å sikre frem-
tiden.

Kilder:  Lundehundboka
 RAS for Norsk lundehund
 Egne erfaringer

STÅR VI SAMMEN OM Å 
VILLE TRYGGE 
LUNDEHUNDENS 
FRAMTID?
av Turid Helfjord
turid.helfjord@gmail.com

Vi lundehundeiere er forvaltere av en 
 fantastisk rase med en lang og aktiv 
 historie og forhåpentligvis en lang og 
 aktiv framtid. Vi kjenner i dag ikke til 
hvor langt tilbake rasens historie går. 
Det som er viktig for oss i dag er å bevare 
 denne unike rasen som nå har sin fremste 
 oppgave å være en god familievenn.

Lundebua

Vi har fått inn stearinlys med lundehundmotiv, 
eksklusivt pakket i cellofan med gavebånd!

Pris kr 60 pr stk. + frakt

Bestilles fra Lundebua, 
e-post: lundebua@lundehund.no

www.lundehund.no/index.php/lundebua
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Det er tid for kåring av Årets Aktivitetshund 2016! 

Hensikten med denne kåringen er å vise frem lundehun-
den som en aktiv og allsidig hund. Det er lagt opp til at 
flest mulig kan delta, for å stimulere til økt aktivitet. Meld 
derfor på uansett nivå og ambisjoner! 

Meld på til Årets Aktivitetshund om du og hunden din 
har deltatt i konkurranser eller prøver innenfor:

- Lydighet
- Agility/Agility Hopp
- Rallylydighet
- Kreativ lydighet
- Smeller
- Redningshund
- Blodspor og ferskspor
- Brukshund

Bronsemerke, rekruttklasse og andre uoffisielle klasser   
(f. eks rekruttklasse rallylydighet og agilitylek) er også 
tatt med i poengberegningen, samt at det gis poeng for å 
ha deltatt uten plassering. Oversikt over alle aktivitetene, 
med poengfordeling finnes på klubbens hjemmeside. 

For en prøveperiode har også prosjekthundene anled-
ning til å melde på til kåringen av Årets Aktivitetshund. 

Påmelding: 
Påmelding sendes innen 15. januar til aktivitetshund@
lundehund.no. Kopi av kritikkskjemaer, resultatlister 
eller lignende må scannes og vedlegges påmeldingen. 

Vi ser fram til å høre fra mange aktive lundehunder og 
deres eiere!

Hilsen komiteen for Årets Aktivitetshund. 

I konkurransen Årets Utstillingshund ønsker vi påmelding fra din/deres hund/hunder som er  stilt 
på offisielle utstillinger i  utstillingsåret 2016. Det er god markedsføring av rasen om du/dere deltar 
få eller mange ganger på utstilling, og vi ønsker påmelding om dere ikke har gjennomført 4 el. 5 
utstillinger. 

Kåring for Årets Utstillingshund 1-3 plass, gjeldende for 
hanner, tisper, veteraner og valper, og utdeling av priser skjer 
under spesialen på Sanngrund, Skarnes. 

Deltagende hunder er lundehunder registrert i NKK og eier 
må være medlem i Norsk Lundehund Klubb.

Vi vil også denne gang vise resultatene i LHN nr 1-17 fra 
flere enn de tre med flest poeng av hver kategori, og setter i 
forkant ei grense på 50 poeng som tidligere år, for hanner og 
tisper. Da det er få deltagende valper og veteraner ønsker vi å 
vise resultatene på alle disse, slik vi har gjort de senere år.

Tellende for norske hunder er de 5 beste offisielle 
utstillingene for 5 forskjellige dommere gjennom 
utstillingsåret for tisper og hanner. For veteraner gjelder 4 
utstillinger. 

For valper gjelder også 4 utstillinger. Utstillingstiden for 
valper går over 5 mnd, og det kan for noen valper bety at 
utstillingstiden går over to år  ( 2015 og 2016).

Hunden får de to høyeste oppnådde poeng pr. utstilling.

For å være med i konkurransen må påmelding skje skriftlig, 
helst på e-post til Unni og Dagrunn og innen 15.01.17.

Vi ønsker Kari Gording og Hilde Birgitte Berg velkommen 

til å ta på denne oppgaven for klubben fra år 2017. Dette er 
godkjent av styret. 

For utstillingsåret 2016 vil begge bli trukket med som 
”aspiranter” på arbeidsoppgaven og utrekning av poeng. 

Revisjon av poengtabellen og retningslinjer etter to år vil bli 
gjort av Unni og Dagrunn i løpet av år 2017. 

NB. De vanlige utstillingsresultater har vi via DogWeb 
i Norsk Kennel Klub, men du/dere må gi beskjed om 
resultater ved; 

• BIR/BIM veteran
• Alle gruppeplasseringer
• Alle BIS-plasseringer
• Alle valperesultater. Her med utstillingssted, dato, 

dommer, resultat og antall valper.
Ta kontakt hvis noe er uklart.

Vi ber om tilbakemelding på e-post utstillingshund@
lundehund.no innen 15, januar 2017.

Hilsen Unni og Dagrunn, komiteen for Årets 
Utstillingshund   

Årets Aktivitetshund 2016
Tekst og bilde: Komiteen for Årets Aktivitetshund, Elin D. W. Johannessen og Irene Stølan

Årets Utstillingshund 2016
Tekst: Komiteen for Årets Utstillingshund, Unni Hofstad og Dagrunn Mæhlen

Navahoos Birk Yksander, foto Geir Morten Jansberg 

Fraterculà s Tango For To  Alfred og Trine Arnesen. Fotograf er Elin D. W. Johannessen
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Hvor lenge har du/dere drevet med lundehund?
Vi fikk vår første tispe, Elfi i 2010. Hun er nå 6 år gammel 
og har gitt oss to fine valpekull. I 2013 fikk vi Torje, et flott 
tilskudd til familien og nøye utvalgt kjæreste til Elfi. De to fikk 
vårt første og svært etterlengtede valpekull. 

Hvem var din/deres første lundehund?
Elfi er vår første lundehund og det er visst smittsomt, for 
èn har blitt til tre på relativt kort tid. Også i familien har det 
blitt lundehunder, Åskroghs Værøy Striken og Paluna`s Rask 
Fannison. Sistenevnte håper vi også får muligheten til å bidra 
i avlen.

Hvilke hunder har du/dere nå?
Vi har tre lundehunder; Dykebo`s Rosen Elfi, Ålvisheim`s 
Torje Livesson og Fratercula`s Tango For To Ynwa. Ynwa 
har vi beholdt fra vårt siste valpekull og hun skal med tiden 

få lov å føre slekta 
videre her hos 
oss. Vi håper hun 
blir like fin som 
sin mamma Elfi, 
og også pappaen 
hennes Løvheims 
Ull (Timmy) har et 
flott gemytt som vi 
håper videreføres. 

Hvorfor begynte 
du/dere med 
lundehundavl?
Vi var nok ikke 
helt inne på dette 
med avl når vi fikk 
Elfi i hus, men 
ble oppfordret 

av oppdretteren hennes og klubben til å forsøke i hvert fall 
ett kull. Vi var jo også veldig klar over at rasen trenger all 
hjelp den kan få og ønsket å bidra. Mer konkrete tanker om 
oppdrett og forsøk på valper startet derfor når Elfi var drøye 
2 år, men det skulle gå enda 3 år før vi kom i mål. Vi er i 
dag veldig glade for at vi ikke ga opp. Vi har så langt hatt to 
valpekull og ser frem til fortsettelsen. 

Fikk du/dere noen hjelp av andre oppdrettere i starten?
Vi ble veldig godt mottatt i klubben og særlig av 
fylkeskontakten, som da var Merete Evenseth. Hun har nok 
også mye av «skylden» for at tanken om valper fikk modne 
hos oss. Oppdretteren til Elfi hjalp oss også i starten, og 
oppdretteren til Torje har vært til uunnværlig hjelp. Vi har 
mye å takke erfarne oppdrettere for, særlig Unni Hofstad, 
Gerd Haugen og Dagrunn Mæhlen. De og flere andre har 
villig delt råd, tips og trøst (for det trengs også av og til) i 
forbindelse med paring, drektighet og valping. Vi er veldig 
takknemlige for det – tusen takk damer!

Hvordan kom du/dere fram til oppdretternavnet hvis du/
dere har det? 
I 2014 etablerte vi kennelnavnet Fratercula. Fratercula er 
latinsk for lunde, og Fratercula arctica betyr lundefugl. Vi 
synes navnet har en fin betydning og klang, og ligner ikke 
andre kennelnavn innenfor rasen. 

Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du/dere 
husker spesielt? 
Vi har jo kort fartstid, men vil si at tispa fra vårt første kull; 
Fratercula`s Første Kjærlighet Tyri nok tok en bit av i hvert 
fall matmor sitt hjerte, da vi tillot oss å leke med tanken om å 
beholde henne. Fornuften måtte i dette tilfellet seire, da vi har 
hennes pappa i hus og av den grunn ville unngå tjuvparing. 
Tyri har dessuten funnet drømmehjemmet sitt i Hafslo og vi 
er veldig fornøyde med avgjørelsen.

Hva er det vanskeligste med oppdrett av lundehund slik du/
dere ser det?
Vi, som mange andre har slitt med å få til paringa. For oss 
løsnet det når vi fikk egen hannhund i hus. Da fikk hundene 
muligheten til å bli godt kjent og knekke koden på egenhånd. 
Fertiliteten er likevel en utfordring hos rasen som man ikke 
kommer unna. Det er også utfordrende å drive oppdrett av en 
rase som i utgangspunktet er innavlet/nært beslektet. Vi har 
i veldig liten grad råd til å selektere på individene verken når 
det gjelder helse, atferd og eksteriør. Bredest mulig genbase 
kommer først, og det er ikke alltid like lett å forsvare. Man må 
her huske på hvorfor man bidrar i avlen, vi vil ikke risikere 
å miste vår spesielle og særegne lille rase. Når det er sagt så 
er belønningen stor når man lykkes; det å følge sin drektige 
tispe, se at valpene blir født og utvikler seg, det er en stor, stor 
opplevelse som vi virkelig unner andre som sliter med å få 
det til. Vårt råd er å ikke gi opp og søke hjelp hos andre med 
erfaring innenfor rasen. 

Vi ser også en liten utfordring med å drive oppdrett så langt 
nord som i Hammerfest. Vi er avhengige av et godt samarbeid 
med andre oppdrettere og valpeformidler i klubben, slik at 
genmaterialet spres i vårt landstrakte land (og naboland). 
Per i dag har vi tilgang på flere gode avlskombinasjoner her 
i nord, og det blir viktig at vi sikrer dette også for fremtiden. 
Hammerfest kan for mange virke langt unna, men avstander 
er heldigvis snart et ukjent begrep i dagens samfunn. 
Lundehunden kommer opprinnelig nordfra og har sterke 
røtter og tradisjoner som må ivaretas. Vi håper derfor på at 
flere oppdrettere kommer på banen i Finnmark, Troms og 
Nordland. 

Hva synes du/dere er bra med norsk lundehund?
Lundehunden har «alt» og er en stor hund i liten forpakning; 
allsidig, nært knyttet til sin familie, lite søk og en super 
turkamerat som kan gå løs, kjapp og smidig i terrenget, 
passelig sær/spesiell og en liten skatt som vi må ta vare på 
for fremtiden. Lundehunden er likevel ikke for alle og det er 
viktig at interesserte i rasen får vite både hva som er bra med 
rasen, og dens svakheter. 

Har du/dere hatt samarbeid med utenlandske oppdrettere?
Nei ikke så langt. 

Har du/dere importert eller eksportert noen lundehund?
Nei.

Stiller du/dere hundene dine/deres på utstilling? Hvis du/
dere gjør- hva synes du/dere om resultatene de ga?
Elfi er Norsk Utstillingschampion. Hun er i øverste sjiktet 
med hensyn til størrelse og rekker sjeldent helt opp, men har 
andre gode kvaliteter som taler til hennes fordel. Torje er en 
maskulin og flott hannhund som er stilt noen få ganger. Han 
får gode kritikker, men de helt store presentasjonene uteblir 
pga ekstratær som ikke er så godt utviklet. Det synes vi er 
synd, for en lundehund er mye mer enn bare labber. Ynwa ser 
ut til å utvikle seg til å bli en riktig så fin frøken, og skal etter 
hvert få prøve seg i utstillingsringen. Når det er sagt, så er ikke 
utstillingsresultater noe vi vektlegger i stor grad. Utstillinger 
for oss er mest for det sosiale og en mulighet for å vise frem 
rasen. 

Er din/deres hund med på andre aktiviteter?
Vi er opptatt av å være aktive med våre lundehunder, både 
med tur og trening. I Hammerfest har vi flott turterreng 
rett utenfor stuedøra og vi driver også med agility, 
rallylydighet og litt blodspor. Elfi konkurrerer aktivt, og er 
klasse 2 i agility og agility hopp og i klasse 3 i rallylydighet. 
Torje er på god vei og skal etter hvert få prøve seg mer på 
konkurransebanen. Konkurranser er ikke et mål i seg selv, 
men gir oss noe konkret å jobbe mot. Viktigst er gjensidig 
glede og det å knytte tette bånd med hundene. Også er det jo 
ikke fritt for at matmor blir litt ekstra stolt når de gjør det bra!

Har du/dere noen tanker om ditt/deres framtidige oppdrett 
av lundehund?
Nå skal vi først nyte valpe- og unghundtida og være mer aktiv 
i hundesporten. Om et par års tid tenker vi at Ynwa skal finne 
seg en fin kavaler, med håp om valper. Vi har et oppdrett i 
liten skala og slik vil det nok være så lenge vi to-beinte er i 
full jobb og har andre sysler i tillegg til hund. Det å ha valper 
er både veldig trivelig og givende, og samtidig tidkrevende. 
Oppdrettere har et stort ansvar for sosialisering av valpene, 
som i sitt «sosialiseringsvindu» i praksis er hos oppdretter 
halve tida og hos nye eiere den andre halve tiden. Vi har lagt 
ned mye tid i de to kullene vi har hatt og håper de utvikler seg 
til å bli sunne og trygge hunder. Det er veldig stas å følge sitt 
eget oppdrett videre i livet og koselig å holde kontakten med 
deres nye eiere! 

Vi sender en hilsen til valpene fra oss og deres eiere og 
benytter også anledningen til å vise til vår hjemmeside 
www.kennel-fratercula.com.

Oppdretterpresentasjon:

Kennel Fratercula
Elin D. W. Johannessen & Lars Aude Arnesen
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band, det å gå inn dører og vente på at 
fører fikk overblikk over situasjonen på 
andre siden av døren, kontakt trening 
og å hoppe opp på en stol. Det abso-
lutt vanskeligste var å lære Karo var å 
hoppe opp på en stol. Men vi klarte det 
også. Så var det trening på at hundene 
skulle ta forsiktig godbiter fra persone-
ne vi besøkte. Når hundene skulle hilse 
på pasient så skulle godbitene komme 
fra pasienten. Dette fordi hundene 
skulle assosiere brukerne med noe 
godt. Og det er ofte stas for brukerne å 
få gi hunden en godbit. Alle hundene 
ble testet om de hadde ressursforsvar 
på mat og om de viste tegn til redsel 
eller aggresjon på ulike forstyrrelser.  
Ressursforsvars testen tok Karo på 
strak labb. I forstyrrelses situasjoner 
med lyd og andre utfordringer skulle 
vi slippe godbiter på gulvet for å se om 
hundene spiste dem og assosiere utfor-
dringene med noe positivt. En hund 
som er stresset av forstyrrelser eller 
ukomfortabel i situasjonen tar ofte ikke 
godbiter fra bakken. Instruktør hadde 
lang erfaring med vurdering av hund 
og atferd og kroppsspråk. Siden Karo 
var en ung hund ble ofte treningene 
en utfordring. Hans konsentrasjons 
evne var lik null. Jeg bestemte meg for 
å trene ofte med han og korte økter. Så 
trente vi kontakttrening med forstyr-
relser så vi kom oss inn i trenings mil-
jøer der det var andre folk og hunder. 
Det er en måned til neste kursdag og 
eksamen hvor en består eller ikke. En 
måned går fort. Karo er en ung hund i 
verste pubertetsalder med hjernen full 
av forstyrrende fluer. Vi hører etter når 
vi selv vil.

Kursdag 2:

Vi møtte nervøse og forberedt til 
dag 2. Tror jeg var mere nervøs enn 
Karo. Første del av dag 2 ble brukt til 
å komme inn døra som vi lærte dag 1. 
Så skulle vi hilse forsiktig uten å hoppe 

opp på pasient i seng 
(den ene instruktø-
ren). Så ble de testet 
på håndtering, se på 
tenner, løfte litt på, 
bamseklem osv. Det-
te for å se hvordan 
hundene reagerer 
på ulike former for 
håndtering. 

Etter lunsj dro vi 
ned på ett sykehjem 
der vi fikk låne oss ett 
møterom til trening. 
Der ble vi testet på 
hvordan vi løser en 
situasjon der en pa-
sient kommer raskt 
imot oss med en 
rullator og ønsker å 
hilse på hunden . Da 
må fører først tenke 
raskt og ta hunden 
rundt på andre siden 
til pasienten stoppet 
opp så fikk de hilse 
på hverandre. Så 
møtte vi en «gal» 
dame med krykker 
som plutselig snudde 
seg og brølte mot 
Karo. Karo brydde seg ikke  noe særlig 
fordi det haglet godbiter på gulvet. Vi 
brukte ikke ekte pasienter. Så ble de 
testet på plutselige høye lyder. Jeg har 
ikke en lydfølsom lundehund. På syke-
hjemmet fikk vi også en ekstra utfor-
dring fordi der var det fotballkamp rett 
utenfor rommet vi var på. Med masse 
lyd. Så til slutt ville instruktørene se 
hvordan Karo reagerte på at andre fikk 
båndet og jeg ble  borte. Det taklet han 
flott. Karo elsker kos. Eneste gangene 
han ikke var så interessert i godbitene 
var når han ble klødd av «pasienten». 

Når vi var ferdige med øvelsene 
dag 2 så gikk instruktørene ut og 
snakket litt sammen. Når de kom til 
tilbakemeldingene til Karo så starta 

instruktørene med at han er ung. Bare 
18 mnd. Jeg tenkte da i mitt hode at nå 
får jeg beskjeden om å prøve på nytt 
om ett år. Men Karo imponerte. Han 
ble godkjent til alle 3 nivåene en kan 
bli godkjent til etter nasjonale ret-
ningslinjer.

 De tre nivåene er: turvenn, en til 
en hjemme hos bruker, eller besøk på 
sykehjem eller omsorgsbolig. Så denne 
unge lundegutten har imponert igjen 
i ung alder. Så neste steg for oss nå 
er å vente på at kontaktpersonen for 
Røde Kors lager avtaler med dem som 
ønsker besøksvenn med hund. Det vil 
komme en oppfølger når vi har fått 
erfaring som ekvipasje ute i felten.

Jeg hadde lenge ønsket meg en lundehund. Så i juni 2015 ble det endelig min 
tur og vi dro til Mosjøen å hentet gutten. Tiden med valp og nå ung-hund i 
huset har vært helt fantastisk. Karo har fra dag en hatt ett fantastisk lynne og 
vært en stødig gutt. Han er ikke redd for lyder og han elsker oppmerksomhet 
fra mennesker. Jeg hadde endelig en hund i hus som jeg kunne ta med over alt 
og han kunne hilse på alle typer mennesker. Jeg tenkte at jeg hadde lyst å ut-
nytte dette og la Karo prøve seg på besøkshund kurs. Om vi sammen kunne gi 
mennesker med utfordringer og sykdom i livet øyeblikk med glede ved besøk 
hadde vært en drøm.

Bakgrunn for mitt ønske om å ha en 
godkjent besøkshund:

Jeg har i mange år arbeidet i helse-
vesenet. Jeg har erfaring fra sykehjem, 
hjemmesykepleien, mennesker med 
psykisk utviklingshemming og psykisk 
helsevern. Jeg har hatt mange gode 
samtaler med mennesker om hund. 
Mange har hatt hunder hele eller deler 
av livet. En ser at de har glede av å 
snakke om sine hunder og ting de gjor-
de sammen. Mennesker som har dårlig 
korttidshukommelse som snakker lite, 
snakker mye om hund og andre dyr de 
har hatt når de møter mennesker som 
har interesse for det.  Slike samtaler har 
ofte ført til at jeg har tenkt at her skulle 
det vært en besøkshund av og til, som 
kunne gi pasienten et godt øyeblikk 
med en god opplevelse sammen med 
hund. Enten det er å gå tur eller bare 
ha noen å klappe på og små prate med. 
Mange mennesker på institusjon har 
lite innhold i hverdagen. Og kan jeg og 
Karo gi noen mennesker små gleder 
i livet med ett besøk i ny og ne er det 
verdt det.

Endelig så jeg en annonse fra røde 
kors at de skulle starte opp med kurs 
på Sunnmøre så vi kastet oss ut på 
glattisen og gjorde ett forsøk. Jeg leste 
så i kriteriene at hundene måtte være 
2,5 år. Jeg satt her med en flott gutt 
på nesten 18 mnd og super motivert. 
Jeg tenkte at det er ett helt år å vente 

til Karo er 2,5 år. Jeg tok kontakt med 
røde kors og forhørte meg. Det viste 
seg at Karo fikk dispensasjon til å prø-
ve til tross for alder etter jeg sendte inn 
egenerklæring skjemaet. Det gjorde at 
nervene steg betraktelig og vi begynte 
å trene. Vi trente mye kontakttrening. 
Jeg har også hatt mye fokus på sosiali-
sering i ulike miljøer fra Karo var liten 
valp. 

Så kom dagen for første kursdag. 
Karo med sin aldersdispensasjon. Han 
er jo en ung hund med de utfordringer 
det har. Men jeg hadde trua på gutten 
og innstilte meg på å gjøre ett forsøk. 
Jeg tenkte at om vi ikke står nå, så prø-
ver vi igjen til neste år. Som jeg tenkte 
var Karo en av de yngste. Kursdag en 
hadde vi teori og noen øvelser med 
hund. Det er ett fokus på kontakten 
med hunden. Dette har vi trent masse 
på, men følte ikke vi fikk vist dette 
denne dagen. Men vi kom oss ok igjen-
nom. Det var mye fokus på kurset på at 
dette skulle være positivt for hundene. 
Og ikke minst det at å være besøks-
hund skal være trygt for hundene, og 
at det er vi menneskene som skal gjøre 
dette til en trygg og god opplevelse 
for hundene. Vi trente en del på å gå 
sakte med kontakt med hundene ut 
og inn gjennom dørene. Dette hand-
let om at vi ikke skal sende hundene 
først gjennom dørene. Det er fører i 
ekvipasjen som skal gå først gjennom 
døren for å sjekke om det er trygt for 
hunden på andre siden. Menneskene 
skal aldri sette hundene i farlige situa-

sjoner. På sykehjem kan ting endre seg 
raskt. Dører kan plutselig gå opp, folk 
kan komme springende i korridorene 
fordi pasienter kan raskt trenge hjelp 
og en kan treffe på forvirrede og evt 
sinte mennesker. Da er det viktig at vi 
passer på at hundene ikke blir skadet. 
Instruktørene ville gi oss verktøy for å 
hindre at farlige situasjoner kan opp-
stå. Vi lærte oss å få en oversikt over 
situasjonen og hvordan vi kunne skåne 
hundene. For eksempel en person med 
kognitiv svikt kommer raskt mot oss 
med en bråkete rullator og roper til 
oss.  Da er det greit å være forberedt 
og ta hunden på andre siden slik at 
menneskene går mellom rullatoren og 
hunden. Vi slapp en godbit på gulvet 
til hunden så forbinder de lett denne 
hendelsen med noe positivt. 

Hundene skal lære å sitte rolig ved 
personene vi besøker. Det er viktig 
at de ikke hopper opp på f. eks eldre 
mennesker. Eldre syke mennesker kan 
ha skjør hud og en hundeklo kan der-
for gjøre stor skade. Mange kan også 
stå på blodfortynnende medisiner som 
gjør at ett lite sår kan blø mye. Dette 
med å ikke hoppe opp ved hilsning 
hadde jeg og Karo trent en del på så 
det gikk flott. Lundehunden er jo små 
hunder og om noen sitter i rullestol 
og ikke klarer å bøye seg så kan det 
bli en utfordring å få klappet en hund 
som sitter. Derfor fikk vi tips om at om 
hunden kommer opp på en stol ved-
siden av ble det lettere. Det var viktig 
å sette stolen slik at hunden kunne 
hoppe ned selv om den ønsket det, 
samtidig som brukeren nådde hunden 
og fikk klappe den og gi den en godbit. 
Hoppe opp på en stol ville Karo lun-
dehund absolutt ikke. Instruktørene 
var klare på at dette var noe som skulle 
være frivillig og positivt for hundene 
så de ønsket ikke at de ble løftet opp. 
Da var det bare en ting å gjøre og det 
var å dra hjem og trene. 

Vi trente mye på det å gå fint til i 

Besøkshunden Karo
Tekst og bilde av Cecilie Standal

Karo er klar til tjeneste



Lundehund-nytt Lundehund-nytt

16 Nr. 4 - 2016 Nr. 4- 2016  17

Rallylydighet
Tekst av Ida Skarkerud, bilder av Marit Stenen og Arild Slåtsveen

Litt om regelverket i rallylydighet

I rallylydighet går eier og hund 
en bane sammen i en bestemt rekke-
følge. Banen er markert med start og 
mål, og banen består av 15-22 skilt 
med ulike øvelser. 

Øvelsene er delt inn i fire klas-
ser, med økende vanskelighetsgrad; 
klasse 1 (29 skilt), klasse 2 (18 skilt), 
klasse 3 (13 skilt) og eliteklasse (12 
skilt). 

En klasse 1 bane, består kun av 
skilt fra klasse 1, en klasse 2 bane, 
består av skilt fra både klasse 1 og 
klasse 2, osv. En elitebane består av 
et utvalg av skilt fra alle klassene. 

I konkurranse er det dommeren 
som setter opp banen, så en vet aldri 
hvilke kombinasjoner en får, annet 
enn at det er i henhold til den klas-
sen en går i. Før konkurransen star-
ter får man lov til å ”briefe” banen, 
så en får gjort seg kjent med banen 
før man starter (uten hund). Alle 
starter med 200 poeng, og så får man 
poengtrekk for feil man gjør. Det 
kan være alt fra at hunder snuser på 
bakken, har stramt bånd, hunden sit-
ter skeivt, du gir dobbelt kommando, 
avstanden til skiltet er for stor, osv. 
Enkelte feil gir disk, da må man 

repetere øvelsen før man går videre. 
Tiden man bruker fra start til mål 
blir tatt, og er avgjørende hvis to 
ekvipasjer har lik poengsum. En må 
oppnå en viss poengsum for å kvali-
fisere seg til opprykk til neste klasse. 

I klasse 1 skal man gå med bånd 
på hunden. Fra og med klasse to, 
skal hunden gå uten bånd. 

Det finnes også en rekruttklasse 
som arrangeres på litt større stevner. 
Det er en klasse 1 bane, hvor man får 
lov til å gi godbiter på bestemte ste-
der i bana, og er tiltenkt de som ikke 
føler seg klare til å starte i klasse 1.

Vi starta med et nybegynnerkurs, 
og etter det har vi trent jevnt og trutt, 
og jobba oss oppover. Nå konkurrerer 
begge hundene i klasse 3, og Nauma er 
på god veg til å kvalifisere seg til Elite. 

Mye av treninga foregår hjemme 
- innlæring av momenter, som så set-
tes sammen til øvelser. Så er det fint 
å komme på trening i hundeklubben 
hvor vi kan gå hele rallybaner. 

Det er veldig sosialt å trene i en 

hundeklubb, og ikke minst å dra på 
stevner sammen for å konkurrere. Har 
du lyst til å prøve rally, kan du bli med 
på en treningsøkt i en hundeklubb 
for å få sett hva det går ut på, men jeg 
anbefaler å gå kurs, da lærer en det 
grunnleggende i hundesporten og man 
lærer hva skiltene betyr – for det er 
ikke alltid helt åpenbart hva man skal 
gjøre ved de forskjellige skiltene ;)  

I klasse 1 starter man med mange 
grunnleggende øvelser som sitt og bli, 

sitt, bli, gå rundt, dekk, sitt dekk sitt, 
temposkifte, flere forskjellige vendin-
ger osv. 

I klasse 2 og 3, kommer det litt 
morsommere øvelser, som hopphinder, 
gå sikk-sakk mellom beina, tunell, 
rygging, for å nevne noe, dette synes 
ofte hundene er veldig gøy. 

Mange trener uten å ha noen ambi-
sjoner om å konkurrere, og det er helt 
greit, det viktigste er at du og hunden 
har det gøy sammen - for det er det 
som er grunn pilaren i rally, at det skal 
være moro og at det er et godt samspill 
mellom hund og eier. 

Når jeg konkurrerer får jeg bekref-
ta at det vi trener på også sitter på en 
konkurranse (med de forstyrrelsene 
som er der), en går liksom opp til ek-
samen, og en får kjent litt på nervene 
også. 

Jeg ser at hundene mine trives med 
at vi trener sammen, og det er det som 
får meg til å fortsette med dette!

Hovedfokuset 
til rallylydighet 

ligger på glede, samspill og gode 
holdninger. Eier har derfor lov til 
å rose og oppmuntre hunden så 
mye en vil under konkurransen. 
Sporten passer derfor veldig godt 
for alle hunder.

Rallylydighet er en forholds-
vis ny hundesport. Norsk rally-
lydighetsklubb ble dannet i 2005 
og i 2013 ble sporten godkjent 

av NKK. I 2015 ble mellomtitler 
innført.

Ta en kikk på Norsk Rally-
lydighetsklubb sin hjemmeside 
(www.rally-lydighet.com). Der 
står det alt en trenger å vite, og 
der ligger alle skiltene som man 
kan skrive ut for eget bruk.

Oversikt over planlagte 
 stevner ligger på nkk.no under 
terminlister > prøver > rallyly-
dighet.

Jeg trener og konkurrerer i rallylydighet med mine to 
 lundehunder Ålvisheim’s Nauma  Livesdotter og Tuva fra Vågen.

 Jeg starta med rally i 2012, da var sporten helt ny for meg, og 
ganske ny i Norge 
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Julekaker til hunden

Kakestenger av 
lys og mørk deig

Eple/gulrot 
kaker

Lys deig
• 8 dl hvetemel ( eller rugmel, havremel)
• 1 dl maismel / maisenna
• 1 egg, vispet
• ½ dl peanøttbutter
• 3 dl vann
 
Mørk deig
• 8 dl grov hvete eller annet grovt mel
• 1 dl maismel
• 1 egg, vispet
• ½ dl sirup
• 1 spskje olje
• 3 dl vann

Bland de tørre ingrediensene til hver deig 
I hver sin bolle.  Tilsett deretter de våte 
ingrediensene og bland godt.

Bruk mel til utrulling. Ta en klump deig 
av hver sort og rull to tynne pølser og 
tvinn dem sammen. Legg dem på bake-
plate med godt  smurt bakepapir, og 
bøy endene slik at de ser ut som suk-
kertøystenger.  Stekes i forvarmet ovn på 
210 `C til de er gjennomstekt.

• 2 dl grovt hvetemel, maismel, rismel 
eller annet mel

• 2 dl raspet gulrot

• 1 egg

• 1 dl eplemos eller raspet eple

Dette blir nok deig til ca 12 -14 kaker.

1. Forvarm ovnen til 210 `C

2. Bland sammen ingrediensene til det 
blir en jevn deig

3. Rull deigen til små kuler og press 
dem ned på platen/bakepapiret til 
de er omtrent ½ cm tykke og flate. 
De kan også formes som små bein 
enten ved hjelp av en form eller for 
hånd.

4. Stek dem gyllenbrune, og la dem 
kjølne på en rist.

Tips

Hvis deigen er for klissen tilsetter du 
bare noen få teskjeer mel.

½ teskje salt kan tilsettes deigen for at 
kakene skal bli mer holdbare, men det 
er valgfritt.

Nå er det snart jul, og i de fleste hjem dufter det deilig av julekaker. 
Mens store og små knasker og koser seg i jula må hunden ofte bare 
se på, for menneskenes julekaker er ikke bra for dem.  

Det finnes imidlertid oppskrifter for den som vil gjøre jula litt triveligere 
for sine firbeinte venner. Her kommer to oppskrifter på bakst som kan gis 
som godbit, snacks eller julegave til din egen hund, eller til hundevenner.

Tekst og bilder av Solveig  B Steinnes
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Lillelunden

Vil du være med i trekningen av en liten premie, send inn svaret til redaksjon@lundehund.no innen 1. februar 2017. 
Voksne kan også sende inn på egne eller andres barn eller barnebarn. Løsningen på kryssordet i forrige nummer var: 
HUNDEPELS. Vi gratulerer  Julie Baumann, som får en liten gave i posten fra oss.

Hundepatruljen kapittel 4:

Birk og Roya løser saken
Tekst og tegning: Elin Mariboe Hovde

Kryssord 4 2016

Slik løser du kryssordet:

Fyll inn svaret på spørsmålene nedenfor i rutene. I de grå 
feltene vil det til slutt danne seg et ord.

1. Unger
2. Huset til hesten
3. Lur
4. Er hvitt og daler ned fra himmelen
5. Kommer fram når hunden løfter på leppene
6. Spiser vi
7. Rot
8. Puttene noe i munne og kjenne etter
9. Nødsignal

Rolf og hundene har fulgt etter en bil innover i skogen. Nå står bilens fører og 
kanskje noen til og venter på Rolf der ute i mørket.

Rolf stopper og drar med seg hunde-
ne bak et grantre. Han føler ikke veldig 
sterkt for å gå videre. Hjertet banker 
urolig i kroppen hans, og han ser at 
busta har reist seg på ryggen til begge 
bikkjene. De føler seg altså ikke mer 
trygge enn han. Det er på tide å varsle 
politiet. 

På politistasjonen nede i byen har de 
fulgt Rolf sine bevegelser i mange timer, 
og de vet hvor han er på kartet, men 
ikke hvordan de skal komme seg dit 
med bil. Når Rolf sender melding om at 
han trenger assistanse, går alarmen, og 
to politibiler kjører i retning av der de 

har signaler fra Rolf. De er lite kjent i 
området, og må kjøre innom den gamle 
godseieren for å høre om han kan bli 
med som kjentmann i området. Den 
gamle mannen blir overrasket når han 
skjønner hvor Rolf er. - Den delen av 
skogen har ingen vært i på årtier, sier 
han. - Det er minst 25 år siden jeg drev 
jordet der inne i skogen. Dette må være 
den gamle traktorveien jeg lagde for å 
komme ut med tømmeret på vinterstid. 
Den kan være veldig sølete på denne 
tiden av året - jeg vil ikke anbefale at 
vi kjører innover der med disse lave 
politibilene. Nei - vi får ta min gamle 
Landrover. Politifolkene kan være enig i 

det, og snart sitter fire politibetjenter og 
en gammel godseier i en grønn landro-
ver på vei innover i skogen.

Bak grantreet begynner det å knurre 
dypt nede i brystet på Birk. Han værer 
at noen nærmer seg, men fra hvilken 
kant? Plutselig setter Roya i et skikke-
lig ulvehyl slik bare lundehunder kan, 
og Rolf hører skritt komme fort mot 
dem. Han slår på lykta, og lyser rundt 
seg. Nå gir Birk to mørke bjeff, som 
kan skremme vannet av enhver. Ingen 
skulle tro at de bjeffene der kommer 
fra en liten hund på 8 kilo. Skrittene 
stopper utenfor lyssirkelen lykta til Rolf 
lager. - Hvem der, roper Rolf? Jeg trodde 
ikke det var flere som luftet hunder her 
i kveld. - Hvor kommer du fra, kvitrer 

en lys kvinnestemme, det er ingen som 
lufter hunder på disse kanter. Det er jo 
milevis til folk! Hun høres sint ut, sy-
nes Birk, og svarer med to mørke bjeff 
til. - Jeg er på besøk i Tyri og gikk meg 
bort, lyver Rolf. - Ingen går seg bort her, 
bjeffer en mannsstemme. - Hva vil du?! 
- Jeg vil hjem, sier Rolf, kan dere fortelle 
meg hvordan jeg kommer meg fortest 
mulig tilbake til Tyri?  Nå hører han at 
de to der ute i mørket hvisker sammen. 
Har bløffen hans virket?

- Vi kan ikke vise han veien ut her-
fra, hvisker kvinnen, - da kan han jo 
finne veien tilbake også, og vi ønsker 
ikke at noen snoker rundt her. - Nei, 
hvisker mannen, men noen vil helt sik-
kert etterlyse han, så vi må få han ut på 
en eller annen måte. - Har vi bedøvel-
sespilene i bilen, hvisker kvinnen enda 
lavere. - Jeg tror det, hvisker mannen, 
- jeg skal gå å sjekke, opphold han her 
så lenge.

- Vi skal få deg ut, sier kvinnen i en 
tilgjort hyggelig tone til Rolf. Mannen 
min henter bilen nå. Da hører de lyden 
av en motor, men den kommer ikke 
fra samme retning som mannen  gikk. 
Kvinnen blir plutselig usikker, og Birk 
ser sitt snitt til å rive seg løs fra Rolf og 
stormer fram mot kvinnen for så å bite 
seg fast i bukseleggen hennes. - Hjelp, 
skriker hun, - få den hunden vekk fra 
meg! Nå skjer alt veldig fort. En pinne 
kommer fykende gjennom skogen og 
treffer Birk i siden så han slipper. Roya 
sliter seg fra Rolf og styrter etter man-
nen som har kastet pinnen. Rolf slukker 
lykten sin og begynner å løpe nedover 
veien mot billyktene han ser langt der 
inne i skogen. Nå må han bare ta en 
sjanse på at de som kommer er venner 
og ikke fiender. Han roper febrilsk på 
Roya og Birk, og snart er de hakk i hel 
med han, men det er også mannen og 
kvinnen.

Godseieren fører landroveren sik-
kert og trygt lenger og lenger innover 
i skogen. Utenfor bilvinduene er det 
nå blitt mørkt, og langs veien de kjører 
på står grantrærne så tett at noen av 
greinene pisker mot vinduene. En av 
politimennene grøsser. Plutselig får de 
se noe som beveger seg i utkanten av 
billysene der framme. Noen vifter med 
en gul vest. Det er Rolf som har tatt 
fram Hundepatruljevesten sin og vifter 
med den for å bli sett. - Kjør på, skriker 
en av politimennene - det er Rolf, spor-
ingsenheten bekrefter at dette er man-
nen vi leter etter, og han kan se ut som 

han trenger hjelp! 

Bak Rolf er den mannlige forføl-
geren nesten framme ved han da Birk 
bråsnur, hopper opp på mannen og 
biter seg fast i jakka hans. Mannen 
faller framover og havner boms i søla. 
Birk klarer akkurat å slippe i tide, slik 
at han ikke får mannen over seg. Han 
står nå rett ved ansiktet hans og knurrer 
faretruende.  Kvinnen snur og løper 
tilbake inn i skogen. Roya setter etter 
henne med full los. Landroveren er nå 
fremme ved Rolf, og politimennene 
styrter ut. De skriker til mannen: - Bli 
liggende! Vis hendene! Den stakkars 
mannen løfter hendene over hodet, bare 
for å få et hundegebiss i en av dem. Birk 
synes ikke mannen skal røre seg noe i 
det hele tatt! Heldigvis er bittet til Birk 
lundehundmykt, slik at han ikke skader 
mannen, selv om mannen skriker som 
om han gjorde det. Birk blir nesten for-
nærmet der han står. - Birk, slipp! roper 
Rolf, og Birk gjør som han sier, slik at 
politmennene kan komme forbi han og 
ta seg av mannen. Kvinnen derimot, har 
nesten rukket tilbake til bilen sin før 
Roya sitter som en borre i bukseleggen 
hennes. Roya setter på lundehundbrem-
sen sin så best hun kan, og kvinnen 
sliter med å rive seg løs fra henne. Da 
bjeffingen til Roya brått opphører, 
skjønner Rolf hva som har skjedd. Han 
kobler Birk og ber to av politimennene 
om å bli med seg. - Finn Roya! sier han 
til Birk, og Birk er ikke sen om å ta opp 
sporet. De sporer i full fart innover i 
skogen. Birk ligger i selen og vet akkurat 
hvor Roya har gått. Etter ca. 200 meter 
får de øye på kvinnen som nå er i ferd 
med å dra seg inn i bilen, fremdeles med 
Roya i buksebeinet. Roya knurrer som 
best hun kan. Rolf slipper Birk og sier: 
Gå! Birk løper som en vind det siste 

stykket fram til Roya, og biter seg fast i 
det andre buksebeinet til kvinnen. Da 
gir hun opp, og lar villig politimennene 
føre henne mot landroveren.

For å få alle sammen ut av skogen, 
må en av politimennene kjøre bilen 
til fangene. To  politimenn setter seg 
inn i bilen sammen med mannen og 
Rolf, mens de to andre politimennene 
setter seg i Landroveren med kvinnen. 
Godseieren kjører foran gjennom sko-
gen. Han vet hvor den lille hytta som 
Rolf har beskrevet er, og nå skal de dit.

Vel framme ved hytta blir mannen 
og kvinnen beordret ut av bilene. De 
har fått håndjern på, og nå vil politiet 
at de skal vise dem hva som er i hytta. 
Godseieren har nøkkel, men den trenger 
han ikke, for døra er brutt opp, og hytta 
hans er omgjort til et slakteri! I kjelleren 
under hytta finner de 30 skrotter av 
hjort som henger til mørning. Skinnene 
fra de samme hjortene er spent opp inne 
i hytta for tørking og garving. Mannen 
og kvinnen har her sammen drevet en 
stor bedrift med tjuvjakt. De har jaktet 
med lykter for å forvirre hjorten, og 
skutt ned de dyrene de har oppdaget. 
Ved hjelp av vaieren i skogen har de 
dratt dyrene gjennom skogen uten å 
sette spor, og lastet dem rett over i bilen, 
for så å kjøre dem hit til hytta. Politiet 
har ikke hatt den fjerneste anelse om at 
noe slikt foregikk i nærheten av Tyri, og 
Birk og Roya blir hyllet som helter! - For 
noen dyktige hunder du har, sier godsei-
eren, som vil få hytta revet, slik at ingen 
andre kan finne på noe lignende. 

Neste dag er det bilde av Birk og 
Roya på førstesiden av avisen Tyristik-
ka. Alle innbyggerne i Tyri står bak dem 
og smiler. Nå kan de endelig gå trygt i 
skogen sin igjen!
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Hundens psyke blir 
stadig bedre utfor
sket, og tendenser 
innen hundedressur 
endrer seg over tid.

I Modum bor ei 
dame ved navn Turid 
Rugaas. Hun lever av 
å holde foredrag om 
hundens språk og 
trening av hund, og 
har forsket på hun

dens  dempede signaler. Rugaas har et stort navn 
interna sjonalt, og hun forfektet klikkertrening og 
trening etter hundens dempende signaler lenge 
før dette ble allment annerkjent hos andre hunde
trenere. Både hun og hennes bøker er etterspurt, 
og mange  tren  er etter hennes metoder. 

Hun har skrevet disse bøkene som jeg anbefaler:

• På talefot med hunden (om hundens dempede 
språk)

• Hva gjør jeg når hunden drar i båndet?

• Bjeffing  språket som høres

I tillegg har hun utgitt følgende filmer som er verdt 
å se:

 The wee signs of   dog  
  Nosework
 What do I do .. When my dog pulls?

De fleste av bøkene og 
DVDene til Rugaas er fort
satt i salg,og selges fra Hul
dra forlag.

En annen hundecoach som har et 
kjent navn er svenske Fredrik Steen, 
som var en av Sveriges mest  kjente 
hundeeksperter for 45 år siden. Hans 
bøker er korte, enkelt skrevet, og 
inneholder det mest vesentlige om 
hundehold. 

Min favoritt er «Vinn din hunds  tillit», 
som bl.a. handler om å bruke  hundens 
grunnleggende ulvepsyke til å bli dens 
jaktleder. 

Andre bøker av Fredrik Steen er 
 «Aktivering, lek og  mosjon», «Trygg og 
sikker hund» og «Valpeskolen». 

Alle hans bøker ble utgitt i 2011 og 
selges fortsatt gjennom bl.a. Norlis 
nettbokhandel. Også Fredrik Steen 
forfekter å bruke hundens dempende 
signaler i dressuren. 

Gode hundebøker og 
instruksjonsfilmer om hund 
Tekst av Elin Mariboe Hovde, bilder fra omtalemateriale

Bøkene som er anbefalt her lar seg også skaffe fra ditt lokale bibliotek.   God lesning!

Fra Dogs4all 2016 
Utstillingsresultater og nye Norskvinnere 2016
Foto: Dagrunn Mæhlen og Truls Aasterud

NV-16 BIR Moonheim Kalles Gunlög  Eier Finn Lund
NV-16 BIM Frost Av Vinterskogen  Eier Rachel Hamre
Dommer: Petter Steen 

NJV-16 Linesviken's Gote lo-Freyjason  Eier Astrid D. Rødsand
NJV-16   Mist  Eier Ellen Utsi/Åsa Fagerlund

NVV-16 Beste veteran  Leinstadhågens Mille Lernæs   Eier May 
Elisabeth Lernæs Selbekk
NVV-16  Storm-Tyrasønn  Eier Turid Johansen

BIR Valp: Fenja Drottensdottir BIR, handler Unni Hofstad, eier 
Dagrunn Mæhlen. BIM valp: Lundeheim's Draupne Åsneson, eier 
Kristin Duvold. Dommer: Paula Heikkinen-Lehkonen

Oppdretterklasse: Kennel Eriksro, HP
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Norsk vinnerutstilling 2016
Tekst og bilde: Dagrunn Mæhlen

Rasen var godt representert på Dogs4all på Lillestrøm. 
På utstillingen søndag 20.november deltok 36 voksne 
inkl en oppdrettergruppe og 6 valper. Og det var ca 
7000 hunder totalt som deltok på to dager, og det var 
mye som skjedde som man kunne både se, oppleve og 
kjøpe.

Flest deltakere på selve utstillingen var det blant championene 
med god deltagelse for begge kjønn, men dog overvekt av tisper 
totalt. Dommer for rasen var Petter Steen som gjorde sine valg 
blant de mange flotte lundisene. Det var også en god stemning 
blant eierne rundt ringen som var først ut i ring 16, hall D i Nor-
ges varemesse.

I tillegg til resultatet av nye Norskvinnere deltok kennel Eriksro 
i oppdretterklassen og resultat HP med følgende hunder: Eriksro 
Sweet Sugar, Eriksro Prince Caspian, Eriksro Stojiga Sandy og 
Eriksro Bright Boromir.

NKK-certet (storcertet) ble vunnet av juniorene Linesviken's Gote 
lo-Freyjason  med eier Astrid D. Rødsand og Aila Av Urdfjell med 
eier Finn Lund. Det var også juniorene som tok storcertet i 2015. 

 

Visst finnes det en hund for alle og enhver, og på Lillestrøm helga 20.-
21. november  var det veldig mange mennesker ute for å lete etter en 
hund som passet til akkurat dem. Nesten alle endte opp foran standen 
til Norsk Lundehund klubb.  
Vi var på plass tidlig om morgenen på 
lørdag, der Roger Gibson hadde skrudd 
sammen grinda på morgenen,  og al-
lerede før vi var helt ferdig med å stille 
ut varer og sette fram informasjon kom 
de første nysgjerrige for å se og klappe. 

Det hjalp godt at vi hadde to hunder 
i innhegninga vår, som begge var ek-
stremt sosiale og lett å få til å komme 
fram for å hilse.  Både vesle Ylva til 
Merete Evenseth og min egen Mikkel 
fikk så mye kos og klapp at det faktisk 
ble litt nok utover dagen. Da var det 
bra at det etter hvert også dukket opp 
flere lundehunder på standen. Både  
Birk til Geir Morten Jansberg og Pet-
ter og Doffen dukket opp og gjorde 
en innsats. Det samme gjorde Karo 
og Cecilie Standal. Etter hvert var vi 

så mye som fem -seks hunder og enda 
flere mennesker på standen, som alle 
hadde mer enn nok å gjøre med å dele 
ut informasjon og fortelle om vår fan-
tastiske og særpregede hunderase. Både 

hundens anatomi og historie så ut til å 
engasjere folk, og det var mange som 
både ønsket seg en valp, og ville være 
villig til å prøve seg på avl av rasen. Det 
var en flott opplevelse å stå der og se 
unger som krøp opp i innhegninga for å 
klappe, og som nesten ikke ville gå igjen.

Også Lundebua med både gamle og nye 
varer fikk god omsetning. Det gikk unna 
på både kalendere,  Lundehundbøker 
og de flotte nye halsbåndene og lenkene 
med Norsk Lundehund på.

Klokka ett ble det  pause på standen, 
for da stilte vi opp i raseparaden, med 
bunad og flagg og lundefugler i beltet. 
Selve paraden gikk i den store ringen, 
og det var svart av mennesker på trib-
unene. Det var Birk, Ylva, Mikkel og 

Doffen som gikk paraden første dagen.

Søndagen startet med utstilling der de 
fineste hundene ble plukket ut og fikk 
sine titler, og etterpå var det rett tilbake 
på standen for å møte en enda tettere 
mengde mennesker som var på jakt etter 
informasjon om hunder, og som lot seg 
friste av «verdens søteste hund», som jeg 
hørte noen si. 

Det var om mulig enda flere mennesker 
som besøkte standen vår på søndag, og 
siden informasjonsmaterialet begynte å 
tynnes ut, var det enda viktigere at vi sto 
på og lot snakketøyet gå. 

Vi vervet nok noen nye medlemmer til 
klubben på søndag også.

Også søndag var det parade klokka ett, 
og selv under paraden kom det folk og 
søkte informasjon på standen.

Hundrevis av mennesker stoppet og 
pratet med oss i løpet av helgen, og 
mange uttrykte ønske om å skaffe seg en 
Lundehund som sin neste hund.  Folk 
er generelt veldig interessert i rasen og 
lar seg friste av både at den er urhund, 
den er helnorsk , den er passe stor, og 
den kan ligge foran peisen og kose seg 
ene dagen og være en skikkelig sport-
shund som elsker å gå i skog og mark 
den neste.  

Vi kan nok konkludere med at vi har en 
hund for alle, en skikkelig Dog for All.

På Dogs4all med Lundehund
Tekst: Solveig B. Steinnes, bilder Solveig B. Steinnes og Petter Nilsen

Tv.: Stemningsbilde på utstillingen av Sunniva og Koviks 
Charmige Charlie som stilte i unghundklassen
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Det er sjeldent at tre lundehunder er på valpekurs samtidig, og her med Trym, Fenja og Vilje samt mat-
mødrene på kurs i høst. 

Og på bildet sju deltakende hunder på trivelig og nyttig kurs samt blide fjes.

Dette var i Orkdal og arrangør var Orkdal hundeklubb med flinke instruktør Marit Veronica Hansen, som 
sitter nederst i midten. 

Tre lundiser på valpekurs
Terkst Dagrunn Mæhlen, foto Herold Altø

 fra 

ønskes til alle lundehundvenner fra Kennel Paluna

God jul og 
godt nyttår

Lundehund-nytt

60 Nr. 4 - 2015

God jul
og godt nytt år 

til alle venner og bekjente
fra Odd Reidar og Hanna 

Gautun
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Nytt fra avd Trøndelag
Tekst av Hilde Birgitte Berg, foto Herold Altø/Gunn Tove Ormset

Nytt fra Troms
Søndag 16. oktober møttes 
11 lundehunder med eiere på 
Mandelasletta i Tromsø. 

Det ble blant annet, etter 
sterk pågang fra Merete 
Evenseth, arrangert et uformelt 
lundehundrace. 

Takk til de som tok turen med sine 
firbeinte! 

Nytt fra Oslo
Siste lundehundtreff fra 
min side i år ble avholdt 
lørdag 5. november. 

Vi var 7 hunder og 11 
mennesker, i nordavind 
og nedbør. Hundene koste 
seg og løp rundt mens vi 
"voksne" koste oss med 
synet mens vi slo floke. 
Veldig artig med 3 ganske 
ulike unghunder på ca 7 
måneder. 

Neste treff blir på nyåret, 
lørdag 4. februar, da skal 
vi finne på noe som holder 
oss i aktivitet. Følg med 
på Facebook eller kontakt 
meg (fylkeskontakt Ragna 
Fossen) hvis du vil være med.

Nytt fra Møre og Romsdal

Tekst av Janne-Grethe K. Strøm

Tekst og foto Ragna Fossen

Tekst av Tove-Ann Lillevik Vatne

Hei alle lundehundentusiaster!

En helt fantastisk vakker høst her 
i Trøndelag er på hell. Flotte turer 
i skog & mark, sjø & fjell i strålene 
høstsol og sensommertemperaturer 
til langt ut i oktober. Vi har fått ladet 
batteriene til gangs til vinteren som 
står for døren.

 En stor kontrast til høstens finvær 
var utstillingen på Steinkjer 3.sep. 
Der møtte vi opp i øsende pøsene 
regnvær, vått og sølete – men like 
blide. Alle var kledd godt og lundisene 

våre gjorde sitt aller beste i skitværet. 
Etter utstillingen – i år som i fjor - 
arrangerte vi treff på Kvam Motell & 
Camping, der 15 tobeinte og 22 fir-
beinte deltok.

Vi ble også i år godt mottatt av eierne 
og fikk tilgang på kjellerstue, uteom-
råde og griller.

Som hundeeiere flest trives vi best 
ute, og grilling ble det. Været bedret 
seg utover kvelden og humøret var på 

topp. Koste oss med god mat, trivelig 
lundehundprat og natursti laget av 
Unni Hofstad med fine premier til 
vinnerlagene.

Søndag var det lagt opp til bær/sopp-
tur for de som hadde anledning til å 
delta på det – 6 lundiser og 8 tobeinte 
nøt godt av hva naturen kunne tilby 
av goder.

SMELLERKURS
Avdelingen har også i høst arran-
gert kurs, denne gangen i den 
nye hundesporten SMELLER hos 
Sportshunder i Trondheim. Un-
dertegnede deltok selv på kurset, 
og det var meget interessant, 
spennende og lærerikt. Hunde-
ne storkoste seg og fikk virkelig 
brukt nesene sine. Morro å se 
hvor fort de løste utfordringene 
– denne sporten må vi fortsette 
med. 

Vi skulle selvfølgelig ønske at 
flere deltok på dette kurset – og 
andre kurs vi arrangerer – da det 
er et meget billig og knallgodt 
tilbud fra avdelingen. Vi håper å 
få med mere om Smeller i Lunde-
hund-nytt nr.1, 2017

Treff på Kvam: en flott bukett lundiser og eiere

Axe finner smelleren 
med en gang

21 august var det lundehundtreff for alle i 
Møre og Romsdal. 

Dette vart haldt på Vatne i Ørsta, der 
hundane kunne springe fritt i inngjerda 
hage. 13 lundehundar med tilhøyrande 
eigarar møtte opp. 

Alle møtte med mat og verten, fylkeskon-
takt og underteikna, stilte med sveler og 
kaffi. Det vart ei kjekk stund, alle prata 
og hadde det kjekt. 

Hundane kosa seg og, og på trass av flott 
ver, så vart turen gløymt - me hadde det 
vel for artig. Hundane underheldt kvar-
andre, så dei og virka fornøgde. Hundane 
oppførte seg også eksemplarisk!

Neste treff er under planlegging, me hå-
par det vert like kjekt! Og beklagar sein 
innsending av treffet - notert bak øyret til 
neste gong!
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Valpeformidler
Gerd Langenes, Eiketjønnveien 22, 
4640 Søgne, tel: 909 05 070, 
e-post: valpeformidler@lundehund.no 

Avlsrådet 
e-post: avlsraadet@lundehund.no
Christen Lang , leder,
tel: 909 81 295, e-post: chr-lan@online.no
Hanna Gautun, tel: 911 09 116, 
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Bård Andersen, tel: 480 30 585
e-post: bard.andersen@gmail.com
Sigrun Rytter, tel: 974 76 608
e-post: srytt@online.no
Torbjørg Lille Wagtskjold,  
tel: 909 74 408, e-post: lille@wagtskjold.net

Krysningsgruppa
e-post: krysningsgruppa@lundehund.no

Christen Lang
Hanna Gautun
Torbjørg Lille Wagtskjold
Bård Andersen
Merete Evenseth (for styret)

Hundekartoteket med spørreskjema om 
hundens helse og vedr. kull og parringer

Gro W. Viken, Humlevegen 20, 
2216 Roverud, tel: 61 29 81 15 / 
905 85 277, 
e-post: groviken@online.no

Valgkomite (oppnevnt av årsmøtet) 
Kari Breistøl, Haugentunet 5 B,
3560 Hemsedal. tel: 906 10 017,
e-post: kari.breistol@nenett.no
Trygve V. Widding, Innlandsvegen 103,
9020 Tromsdalen. tel: 915 64 204,
e-post: trywidd@online.no
Karen Elise Dahlmo, Blåfjellveien 244,
Drevja, 8664 Mosjøen. tel: 900 51 420,
e-post: ked@dahlmo.no

Varamedlem:
Rita Hartvigsen Daverdin, Hyllanvn. 2,
7517 Hell. tel: 922 36 662,
e-post: ritadaverdin@yahoo.no

Lundebua 
Geir Morten Jansberg, 
Norderhaug 26, 2219 Brandval
Tel: 476 26 707 
Bestilling:  
http://lundehund.no/index.php/
lundebua eller
e-post: lundebua@lundehund.no. 

Ansvarlig for klubbens kalender  
Ragna Fossen, Tyslevveien 4, 
1163 Oslo, tel: 934 12 856
e-post: ragna.fossen@gmail.com

Ansvarlig for Årets Utstillingshund 
Unni Hofstad
Dagrunn Mæhlen
e-post: utstillingshund@lundehund.no  

Ansvarlig for Årets Aktivitetshund 
Elin D.W. Johannessen
Irene Stølan
e-post: aktivitetshund@lundehund.no  

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

Klubbeffekter / materialforvalter
Jan H. Opsanger, Omvikedahlsveien 51, 
5464 Dimmelsvik, 
tel: 53 48 17 29 / 995 74 139, 
e-post: j-helops@online.no 

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

Arbeidsgruppe bruksegenskaper og atferd
v/NLK styret,
e-post: styret@lundehund.no

Arbeidsgruppe Giardia
e-post: giardia@lundehund.no

Utsendinger til NKKs representatskaps-
møte: Styret oppnevner to delegater

Hundekartoteket:
Tove E. og Morten Strandmoe
Helgerødv 234, 3233 Sandefjord
Tel 908 54 654, e-post: strandmo@online.no

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

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

Klubbens hjemmeside, 
www.lundehund.no

Ragna Fossen, redaktør 
Elin Mariboe Hovde,  medarbeider
e-post: hjemmeside@lundehund.no

Norsk Lundehund Klubbs database 
Spørsmål, kommentarer og forslag: 
Marc Daverdin
e-post: database@lundehund.no.

NLK komitéer og utvalg

NLK avdelinger
Avdeling Trøndelag Avdeling Nordland 

Styreleder

Nestleder 
Sekretær 
Kasserer
Styremedlem

Vara-
medlemmer

Revisor 
Vararevisor

Valgkomite

Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12, 7024
Trondheim, tel: 72 55 57 85/911 09 116, 
e-post: hanna.gautun@ntnu.no

Hilde Birgitte Berg, Opphaug, tel 995 65 676
Siri Monkan, Trondheim, tel 915 85 003
Gunn Tove Ormset, Fannrem, tel 915 50 998
Hege Belsvik, Saksvik, tlf 995 59 503

Trond Åge Seem, Vikhammer, tel: 907 61 364
Oddbjørg Bakk, Kyrksæterør, tel: 900 61 633

Mari Østgaard, tel: 913 42 404
Claudia Melis, tel: 938 59 351

May Elisabeth Lernæs Selbekk, tel: 951 48 536
Unni Storli, tel: 404 51 525

Styreleder

Nestleder 
Sekretær 
Kasserer
Styremedlem

Vara- 
medlemmer

Valgkomite

Karen Elise Dahlmo, Blåfjellveien 244, Drevja,
 8664 Mosjøen, tel: 900 51 420, 
e-post: ked@dahlmo.no

Eirik Anders Olsen, Straumsjøen, tel: 974 23 074
Ellen Brattbakk, Mosjøen, tel: 481 13 236
Tove Bastesen, Sandnessjøen, tel: 915 41 316
Beate Leirfall Danielsen, Bøstad, tel: 900 40 676

Alfred Bentsen, Rognan, tel: 756 91 489
Berit Martiniussen, Vestbygd, tel: 480 05 656

Bård Mathias Andersen, Dalsgrenda, 
tel: 905 85 161,
Elin Isaksen, Leinesfjord, 757 78 125
Lisbeth Annie Endresen, Fauske, tel: 905 89 710

Kontaktpersoner ved mage/tarm problemer Æresmedlemmer

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

Gerd Haugen, Storsand, tel: 32 79 15 70, 
e-post: ger-ha@online.no

Liv Skjervik, Sandnes, tel: 51 67 22 16 / 
958 86 117, 
e-post: livskjervik@hotmail.com

Bård Andersen, Mo i Rana, Tel 48 03 05 85,  
e-post: bard.andersen@gmail.com
Send gjerne PM via facebook
 
Hanna Gautun, Trondheim, Tel 91 10 91 16, 
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Send gjerne PM via facebook

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

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

Valpeformidling i NLK NLK Database

Valpeformidler i Norsk Lundehund 
Klubb  hjelper til med å opprette 
kontakt mellom valpe kjøpere og opp-
drettere som har valper til salgs.

Norsk Lundehund Klubb fører statis-
tikk over valpekull. Gi gjerne beskjed 
til valpeformidler vedr. planlagte kull, 
valper som er født, når valpene er 
solgt, og hvor de dro. Dette for midles 
videre til klubbens ulike kartoteker 
over hunder og eiere.

De som ønsker valpeformidling 
gjennom klubben må informere om 
når paring har skjedd, og med hvilke 
hunder, for at formidling kan skje 
best mulig. 

Formidlingstjenesten foretar en viss 
priori tering. Valpe kjøperne som har 
ventet lengst får tilbud om valp først, 
dersom tids punktet  passer. Det kan 
eventuelt tas hensyn til  eksteriøret 
om valpene skal brukes til utstilling, 
og videre avl, slik at de som har best 
utviklede ekstratær går til utstil-
lingsinteresserte  kjøpere. 

Tjenesten kan også hjelpe til med  om -   
plasseringer av lundehunder.

Ta gjerne kontakt med klubbens valpe-
formidler for mer informasjon:

Gerd Langenes, 
Eketjønnveien 22, 4640 Søgne

Tel 909 05 070, 
e-post: valpeformidler@lundehund.no

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

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

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

This is the official database of the 
Norwegian Lundehund Klubb. You will 
find it on the internet at NLK´s hompage 
address http//:www.lundehund.no or 
internet-address: http://daverdin.com/
NLK/. 

To be granted access, please contact Mr. 
Marc Daverdin at the eMail-address 
indicated above.

NLK fylkeskontakter

Finnmark
Elin D. W. Johannessen, Breilia 9, 
9600 Hammerfest, tel: 917 62 954
e-post: elin_dwj@yahoo.no

Troms
Janne-Grethe Konst Strøm, 
Tomasjordnes 94,  9024 Tomasjord. 
Tel: 915 25 944
e-post: janne-gretheks@hotmail.com

Nordland
NLK avd. Nordland v/styret, 
tel: 900 51 420
e-post: ked@dahlmo.no

Nord-Trøndelag
Unni Hofstad, Nermølnveien 10, 
7900 Rørvik, tel:74 39 38 61 / 952 17 957, 
e-post: unni@hofstad.cc

Sør-Trøndelag
Avd. Trøndelag v/styret,
tel: 73 83 70 28 / 911 09  116
e-post: hanna.gautun@ntnu.no

Møre og Romsdal
Tove-Ann Lillevik Vatne, Åmdal
6150 Ørsta, tel: 971 00 129
e-post: talvatne@hotmail.com

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

Rogaland
Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 
4337 Sandnes, tel: 51 67 22 16 /958 86 117
e-post: livskjervik@hotmail.com

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

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

Hedmark
Belinda Andersen, Hulbergveien 51, 
2350 Nes på Hedmarken, tel: 404 58 648
e-post: belan@online.no

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

Oslo
Ragna Fossen, Tyslevveien 4, 
1163 Oslo, tel: 934 12 856
e-post: ragna.fossen@gmail.com

Akershus
Alejandra Garcia, Store Landfall øvre 6B
3025 Drammen, tel: 413 29 367
e-post: snuppela@gmail.com

Østfold
Irene Zakariassen, Vardeveien 36,
1659 Torp, tel 476 50 74
e-post: irza@outlook.com
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Returadresse:
Jon Wagtskjold

Lyshovden 128, 5148 Fyllingsdalen

Lundehundkalenderen er klar! 

Dette er en solid og glanset kalender med masse flotte bilder, 
kjøp en til deg selv og en i julegave til noen du  kjenner. 

Pris kr 200 pr stk. + porto

Kjøpes fra Lundebua 
e-post: lundebua@lundehund.no

Alle burde ha en slik hengende på kjøkkenet!


