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Paluna´s Øydis CENTA Troyadotter, f. 9/712 og Navahoos BIRK Yksander, f. 10/2-09
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Forsidebildet dene gangen er fra Selsøy
odden, Nordneset på Hamarøy i Nordland.
En stor flokk lundehunder løp fritt rundt i
omdådet og koste seg sammen med ferier
ende eiere i fjor sommer. Bildet er tatt av Jon
Wagtskjold.
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Ny valpeformidler

Fra klubbens
leder

Norsk Lundehund Klubb har fått ny valpeformidler. Hun heter Elin D. W. Johannessen og overtar etter
Gerd Langenes. Alejandra Garcia vil være støttespiller og stedfortreder for valpeformidleren. Vi takker
Gerd for arbeidet hun har gjort som valpeformidler.

A

t lundehundmiljøet er spesielt, har
jeg sagt i alle år, siden jeg ble medlem av klubben i 2007. Det er noe unikt
i miljøet vårt, som mange andre hundeklubber misunner oss.
At vi er spesiell og unik kan også
beskrives i refleksjonene har jeg fått
fra et medlem i klubben. Her er et lite
utdrag:
«Lundehunden er en liten rase i
antall og klubben er også en liten klubb.
Hvor mange andre hundeeiere som har
andre raser kjenner den til historien
om sin rase og kulturarven som den
lundehunden bringer med seg?
Er det noen andre hundeeiere som
reiser tusenvis av km år etter år for å
treffe likesinnede? Er det noen andre
klubber som har slike entusiaster, som
brenner slik for hundene sine? Er det
noe som er ”merkevaren” for lundehundeiere som kjennetegnes spesielt på
facebook så er det all tilbakemelding
som kommer når noen har spørsmål av
all mulig karakter i Facebook gruppen,
norsk lundehund.
Medlemmene og andre lundehundeiere blir oppfordret til å bruke hund
ene som er friske i avl for å øke populasjonen og å bruke flest mulige individer
i avlen. Dette lytter lundehundeierne
til, og de siste årene har det blitt født
ganske mange valper.
I tillegg har nå krysningsprosjektet
nå fått flere resultat med flere valper
– og folk stiller igjen opp med å stille voksne hunder til disposisjon, og å
kjøpe prosjektvalper som blir fulgt opp
av avlsrådet og veterinærer for å finne
ut hvordan de utvikler seg og hvordan
helsesituasjonen er.
Det vil etter hvert vise seg om de
etter noen generasjoner skal krysses tilbake eller om konklusjonen blir at prosjektet avsluttes.
Det må være takhøyde for uenighet og saklige diskusjoner, men det må
ikke utvikle seg til personangrep på
enkeltpersoner for sine meninger og

den jobben og innsatsen medlemmene
våre gjør i ulike verv.
Medlemmene skal føle seg trygge på
råd og anbefalinger som blir gitt. Tiltak som er satt i verk gis under åpenhet
og når informasjon er kvalitetssikret,
blir medlemmene informert gjennom
Lunde
hund-nytt, seminarer, kom-

Litt om Elin:

pendier osv.
Norsk lundehund klubb er en klubb
med ca 430 medlemmer.
I tillegg er lundehundeiere som ikke
er medlemmer velkomne til å være med
på alle arrangement i regi av klubben.
Det som de ikke kan være med på, er å
gi sin stemme på årsmøter og så får de
ikke medlemsbladet Lundehund-nytt.
Har dere lagt merke til hvor mange som er med og drar lasset i klubben gjennom ulike verv? Dette er til
sammen ca 80 personer som bruker
stor del av sin fritid for klubben. I tillegg kommer de som stiller opp på store
og små arrangement sentralt og lokalt
med flott dugnadsinnsats. Det er ca
18% av medlemsmassen som har ulike
verv! Kanskje har jeg glemt noen.
Tenk at det går an, er ikke det fantastisk? ”Bare på grunn av en hund”!»
Sitat slutt!
Nå er Avlsrådet sitt satsnings
område i år, gjennomført i sør og nord,
med meget gode tilbakemeldinger. Jeg
snakker da om oppdrettersemi
naret,
som gikk av stabelen i april i Kristiansand og Tromsø med 14 og 15 deltakere på hver sin kant. To av Avlsrådets
medlemmer, på hver kant, loset lydhøre
deltakere igjennom paringer, fødsler og
valpesalg. Jeg vil takke Avlsrådet for
flott tiltak, de som var primus motor for
gjennomføringen, de som stilte sin stue
til disposisjon, de som bakte kaker og
til alle de som møtte opp under mottoet
« sammen for flere lundehunder!»
I dette nummeret ligger det ved
en stemmeseddel. Det er mange gode
kandidater, så bruk stemmeretten din.
Dersom du ikke skal til Årsmøte i år,
så sender du stemmeseddelen med dine
stemmer, til meg, innen fristen. Kommer du på Årsmøte, så tar du stemmeseddelen med deg, ferdig utfylt og leverer den i døra når du registrerer deg til
Årsmøte. Vi ses på Årsmøte.
Hilsen Merete

Jeg heter Elin, er 35 år og bor i Hammerfest med min
samboer Lars Aude og våre tre lundehunder. Vi fikk vår
første lundehund Elfi i 2010. Hun er nå 7 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. Fra
det siste kullet vårt har vi også beholdt ei tispe som heter
Ynwa.
Jeg synes 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, er kjapp og
smidig i terrenget, passelig sær/spesiell - og en liten skatt
som vi må ta vare på for fremtiden.
Vi er opptatt av å være aktive med våre lundehunder,
både med tur og trening. I Hammerfest har vi flott turterreng rett utenfor døra og vi driver også med agility,
rallylydighet og litt blodspor.
Jeg synes at avl og oppdrett av lundehund er spennende og håper jeg som ny valpeformidler kan fortsette
med å bidra til at søte små lundehundvalper spres til ulike
deler av landet, slik at vi for fremtiden har tilgang på avlspartnere. Tidligere valpeformidlere har gjort en god
jobb med dette. Selv har vi hentet våre hunder utenfor
Stavanger og på Vikna og er ikke redde for å reise litt for
å få en lundehund i hus, det er det vel verdt.
Jeg håper gamle og nye oppdrettere vil ta kontakt
med meg når det planlegges kull og fødes valper. Jeg skal
bidra så godt jeg kan i arbeidet med å finne gode hjem
til valpene, og det er selvfølgelig alltid oppdretter som
avgjør hvor valpene selges.
Jeg takker for tilliten og ser frem til samarbeidet!
Hilsen Elin
Ønsker du å vite mer om valpeformidler-rollen, kan du lese
hele mandatet for valpeformidler her:
http://www.lundehund.no/images/
Pdf-er/Mandat_valpeformidler_NLK.
pdf

Kontaktinfo er:
Elin D. W. Johannessen
Breilia 9, 9600 Hammerfest
Tlf.: 917 62 954
E-post: valpeformidler@lundehund.no

Har du lyst å jobbe med «Årets Aktivitetshund»?
Vi søker to personer som har lyst å ta over kåringen av
Årets Aktivitetshund for Norsk Lundehund Klubb. Dette er
en årlig kåring, og det er utarbeidet egne retningslinjer og
poengberegningsskjema.
Det er stadig flere som er aktive med lundehunden sin og
hensikten med kåringen er å vise frem lundehunden som en
aktiv og allsidig hund.
Vi ser for oss at kåringen for 2017 blir en opplæringsperiode, og at det for 2018 er to nye ansvarlige. Det kreves ingen
spesiell forkunnskap, men vi søker deg som kanskje er aktiv

med egen lundehund og synes en slik kåring er givende å
jobbe med.
Dersom du synes dette høres interessant ut, ta kontakt
med styret på e-post: styret@lundehund.no
Hilsen fra
Komiteen for Årets Aktivitetshund
Elin D. W. Johannessen og Irene Stølan
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Lundehunder født, og hvor de dro
Av Avlsrådet v/Torbjørg "Lille" Wagtskjold

07.03.2017 ble det født 1 valp hos Turid Helfjord, Skreia
Kullnr. 172108

07.12.2016 ble det født 2 valper hos Torunn Elise Wærstad, Sømna
Kullnr. 170602
Far
Mor

Jack 22275/08
Lyrypa’s Qasra NO36740/13

Ask – NO31845/17 H
Embla - NO31846/17 T

Han er far til 12 valper
Hun er mor til 9 valper
6416 Molde
8920 Sømna

Linesviken's Yaro - NO41422/15
Løvheims Trud - NO34689/12

Han er far til 4 valper
Hun er mor til 8 valper

Dunder Av Revehjerte - NO31588/17 H
Blixem Av Revehjerte - NO31589/17 H
Vixen Av Revehjerte - NO31590/17 T

9018 Tromsø
4150 Rennesøy
1827 Hobøl

Dasher Av Revehjerte -NO31591/17 T

5211 Os

Vildensky Beleg - NO51563/11
Hammarhöjdens Loranga - SE39143/2013

Tinka's Elvis Marco - NO32995/17 H

Han er far til 1 valp
Hun er mor til 1 valp
8340 Stamsund

24.02.2017 ble det født 3 valper hos Inger Marie, Iren og Unni Storli, Steinkjær
Kullnr . 171250
Far

Jølle Buster - NO41743/15

Han er far til 7 valper

Mor

Lyrypa's Topsy - NO36912/10

Hun er mor til 6 valper

Lyrypa's Ægil - NO33796/17 H
Lyrypa's Ælsklingen Birk - NO33797/17 H
Lyrypa's Ælling - NO33798/17 H

1405 Langhus
3044 Drammen
4550 Farsund

05.03.2017 ble det født 4 valper hos Torbjørg (Lille) Wagtskjold, Fyllingsdalen
Kullnr. 171996

6

Vildensky Driva – NO36123/17 T

Far
Mor

Han er far til 7 valper
Hun er mor til 9 valper

Lundefoxen's Hero Hynne H
Lundefoxen's Hebbe Lille H
Lundefoxen's Happy Lernæs T
Lundefoxen's Heila Harmoni Pila T

Far
Mor

7507 Stjørdal
3440 Røyken
7320 Fannrem
2860 Hov

Snefell - DK10782/2015
Moonheim Kalles Fanni - FI51226/13

1158 Oslo

Paluna's Mode Fannison NO38172/17 H
Paluna's Mime Fannison NO38173/17 H

2016 Frogner
2316 Hamar

15.03.2017 ble ble det født 2 valper hos Alejandra Garcia, Drammen
Kullnr. 172860
Far

Scilling's Gigolo - SE59881/2014

Han er far til 2 valper

Mor

Løvheims Ratatosk - NO51739/10

Hun er mor til 4 valper

Ljomalinn Av Revehjerte - NO37890/17

3060 Svelvik

Fagerlinn Av Revehjerte - NO37891/17

7391 Rennebu

Han er far til 4 valper

Importerte hunder:

Mor

Værøy- Daga Av Vollakloa - NO53798/12

Hun er mor til 4 valper

Moonheim Abbes Kaiser - FI16364/17

9360 Bardu
0574 Oslo
4310 Hommersåk
5148 Fyllingsdalen

Han er far til 6 valper
Hun er mor til 7 valper

Paluna's Munin Fannison NO38171/17 H

Ask - NO30097/16

Nr. 2 - 2017

8897 Bardal

Lundesommer Tore Hund - NO54577/13
Lundefoxen's Ariel - NO35681/09

Far

Bandwagon's Alva Dagadatter - NO35781/17 T
Bandwagon's Anton Asksønn - NO35782/17 H
Bandwagon's Aksel Asksønn - NO35783/17 H
Bandwagon's Anya Dagadatter - NO35784/17 T

Han er far til 12 valper
Hun er mor til 1 valp

09.03.2017 ble det født 3 valper hos Skjervik, Liv, Sandnes
Kullnr. 172948

31.12.2016 ble det født 1valp hos Katinka Mossin, Espa
Kullnr . 170977
Far
Mor

Lundeskogens Ole-Einar - SE26023/2013
Lundesommer Ømjer - NO44342/15

07.03.2017 ble det født 4 valper hos May Elisabeth Lernæs Selbekk og Marita Kristine Selbekk,
7320 Fannrem
Kullnr. 172820

18.12.2016 ble det født 4 valper hos Alejandra Garcia, Drammen
Kullnr. 170520
Far
Mor

Far
Mor

4640 Søgne

Styret gratulerer oppdretterne og de nye eierne med
herlige valper som er med å bringe kulturarven vår videre!
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Norsk Lundehund Klubb
inviterer til treff og utstilling

Sanngrund Camping, Skarnes
7. - 9. juli 2017

DAGSORDEN

Program for helgen*
Fredag 07.07

kl 13:00 Mentaltest

Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb

kl 18:00 Info fra Giardia gruppen
kl 19:00 Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb
Lørdag 08.07

kl 18:00 - 22:00 Festmiddag med biffgryte, dessert, kaffe med litt attåt. Pris ca 360390, barn under 12 år 1/2 pris, under 5 år gratis. Det blir glutenfritt
alternativ, så gi beskjed dersom du trenger det
Søndag 09.07

Fredag 7. juli 2017 kl 19:00
Sanngrund Camping, Skarnes

kl 10:00 Spesialutstilling med utdeling av stort cert., 
dommer Eivind Mjærum

kl 10:00 Medlemsmøte, hvor ordet er fritt
kl 12:00 Presentasjon av prosjekthundene
kl 13:00 Mentaltest

Åpning av årsmøte ved leder
1. Godkjenning av antall stemmeberettigede

* Foreløpig program - tidspunktene kan bli endret

2. Godkjenning av innkalling

Påmelding

3. Valg av møteleder

•

4. Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen

•
•
•

Påmelding til utstillinga skjer elektronisk via NKK (nkk.no). Påmeldingsfrist 31.05.2017. Spørsmål
kan sendes til spesial@lundehund.no. og merkes "Utstilling".
Påmelding til mentaltest sendes til spesial@lundehund.no og merkes "Mentaltest". Opp til 18
deltakere. Påmeldingsfrist 31.05.2017.
Påmelding til «Barn og Hund» skjer i sekretariatet på utstillingsdagen.
Påmelding til festmiddag sendes til spesial@lundehund.no og merkes «Festmiddag». Frist for
bindende påmelding til festmiddag: 24.06.2017.

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

5. Årsmelding 2016/2017
6. Regnskap 2016/2017 med revisors beretning
7. Kontingenten og budsjettforslag 2018
8. Innkommende saker
• Ingen saker mottatt innen fristen 31.03.2017
9. Saker fremmet av styret
• Regnskapsåret og årsmeldingen skal følge kalenderåret fra 1.1.2018

Praktisk informasjon
Felles epostadresse for hele arrangementet er
spesial@lundehund.no.
Hver enkelt tar selv kontakt med campingen, på epost
booking@sanngrund.no eller tlf 62 96 46 6 0, for hytte
bestilling, samt bobil og campingvogn b
 ooking. Viktig
at dere oppgir at det gjelder Norsk Lundehund Klubb
sitt treff.
De fleste som tidligere har registrert seg hos Gro W.
Viken har fått hytte. De største hyttene er fullbooket,
men det er noen få små hytter igjen, som er uten dusj
og toalett, men ellers stort sett utstyrt som de andre.
Disse ligger like ved servicehuset. I tillegg er det en
stor handicap-hytte, men der er det ikke tillat med
hund.
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Det finnes også et annet sted i nærheten, som tillater
hund: Slobrua Gjestegård, Slomarka 4, 2100 Skarnes.
Tlf 62 96 10 03. Enkeltrom og dobbeltrom kan reserveres på booking@slobrua.no. Viktig at dere oppgir
at det gjelder Norsk Lundehund Klubb sitt treff.
Et slikt treff er avhengig av at flere hjelper til. Vi har
mange oppgaver som må løses. Hvis du kan bidra
så sende epost til 
spesial@lundehund.no og merk
eposten med ”Dugnad”.
Det blir mulighet for å kjøpe mat og drikke i k afeteriaen
på campingplassen.

• Ved valg på årsmøtet ønsker styret at avstemmingen skal være skriftlig
• Utdeling av hederspris
10. Valg

Velkommen til årsmøte!
Styret i Norsk Lundehund Klubb

Nr. 2- 2017
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Rapport fra Medlemskartoteket
v/Jon Wagtskjold

Årsmøte 2017

Medlemstallet varierte også i inneværende periode
rundt et snitt på ca 400 medlemmer.

ÅRSMELDING

Medlemskartoteket følger opp klubbens medlemmer
om spørsmål og gjøremål rundt medlemskapet. Arbeidet med medlemskartoteket er også knyttet til NKKs
medlemsregister hvor det meste av medlemsinformasjonen finnes. Det er NKKs medlemssystemer som forvalter informasjonen på klubbens vegne. Medlemmene
finner informasjon om sitt medlemskap på NKKs internettsider under menypunktet «Min side». Her kan
enkeltmedlemmer finne lagret informasjon om sin status og melde inn adresseendringer, e -postendringer og
vedlikeholde informasjon, eller bestille andre tjenester
fra klubben og NKK.

Norsk Lundehund Klubb
1 april 2016 - 31. mars 2017

STYRETS SAMMENSETNING
Leder:

Merete Evenseth

(valgt for 2 år)

Styremedlem:

Alejandra Garcia

(valgt for 2 år)

Styremedlem:

Gerd Langenes

(ikke på valg)

Styremedlem:

Elin D.W.Johannessen (ikke på valg)

Styremedlem:

Irene Stølan

(valgt for 2 år)

1. vara:

Geir Morten Jansberg

(gjenvalgt for 1 år)

2. vara:

Aud Sommer

(valgt for 1 år)

Etter konstitueringen av styret ble Alejandra nestleder
og Elin skriver. Styret valgte en kasserer utenfor styret,
da ingen følte seg kompetente til denne jobben. Kasserer er Solveig Bjørkenes Steinnes og styret håper hun vil
fortsette fremover. Det er veldig greit å gi denne jobben
til noen som kan regnskap.

Avlsrådet:
Christen Lang, Bergen (leder)
Hanna Gautun, Trondheim
Bård Mathias Andersen, Mo i Rana
Sigrun Rytter, Eidsvoll
Torbjørg (Lille) Wagtskjold, Bergen

Elin valgte å trekke seg fra styret fra 1.1.2017 av private
årsaker. Dermed rykket Geir Morten inn i styret og Aud
ble 1. vara. Dessverre valgte Aud å trekke seg av private årsaker i løpet av januar 2017, og dermed var styret
uten varamedlemmer.

Revisor:

Øyvind Hjelme

(gjenvalgt)

Vararevisor:

Odd Reidar Gautun

(gjenvalgt)

Valgkomite:

Kari Breistøl

(ikke på valg)

Karen Elise Dahlmo

ny (valgt for 2 år)

Trygve Widding,

opp fra varamedlem (valgt for 2 år)

Rita Daverdin

ny (valgt for 1 år)

Maien Munthe-Kaas (veterinær som kontaktes ved
behov)
Krysningsgruppa: Består denne gangen av medlemmene av avlsrådet. Sigrun Rytter var ute av Krysningsgruppa en periode fra oktober 2016- januar 2017, til
styret fikk det formelle på plass. Det er ikke noe automatikk at medlemmene av Avlsrådet blir automatisk
medlem av Krysningsgruppa.
Arbeidsgruppe foring:
Karen Elise Dahlmo, Mosjøen (leder) og Ellen Brattbakk (Mosjøen) i samarbeid med avlsrådet
Arbeidsgruppe adferd og bruksegenskaper:
Sigrun Rytter, Elin D. W. Johannessen, Solveig
Bjørkenes Steinnes, Christen Lang

Geir Morten Jansberg var klubbens representanter på representantmøte i Norsk Kennel Klubb (NKK) 5. og 6.
november i Oslo.

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

MEDLEMMER: PR 31.12.2016

Kontaktpersoner ved spørsmål om mage/tarm
problemer:
Gerd Haugen, Sætre
Unni Hofstad, Vikna
Liv Skjervik, Sandnes
Hanna Gautun fra Avlsrådet
Bård Mathias Andersen fra Avlsrådet

Medlemskategori

2012

2013

2014

2015

2016

Hovedmedlem

306

330

344

343

400

Husstandsmedlem

25

28

27

27

33

Utenlandske medl.

40

35

25

24

24

Æresmedlem

5

4

4

4

4

23

23

421

484

Gratismedlemmer
(dommere)
TOTALT

376

398

423

Gledelig at medlemsmassen øker i 2016. Dette ser vi som en sammenheng med det gode produksjonsåret for valper.
Og vi legger ikke skjul på at klubbkontingenten er en kjærkommen inntekt til klubben.
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Medlemskartoteket kan kontaktes på e-postadressen
medlem@lundehund.no.

TILLITSVALGTE OG STYREOPPNEVNTE UTVALG

VALGRESULTAT ELLERS

Varamedlem:

NKK forestår fakturering av medlemskontingent for
alle hundeklubber som er tilsluttet Norsk Kennel Klub.
De benytter medlemsregisteret som grunnlag for fakturering av medlemskontingent. Kontingenten er en
viktig inntektskilde for klubben. Medlemsinformasjon i registeret er også grunnlag for distribusjon av
Lundehund-nytt. Det er derfor viktig at medlemmene
holder informasjonen om sitt medlemskap ved like på
Min side hos NKK.no. Vi hjelper medlemmer med slikt
vedlikehold eller svarer på spørsmål om medlemskapet
på forespørsel.

Valpeformidler:
Gerd Langenes, Kristiansand
Norsk Lundehund Klubbs database:
Marc Daverdin, Stjørdal (databaseansvarlig)
Torbjørg (Lille) Wagtsjold fra Avlsrådet

Hjemmesiden:
Ragna Fossen, Oslo (redaktør)
Elin Mariboe Hovde, Vikersund til og med januar 2017
Nye medarbeidere fra medio januar er Berit Fanneløb
Martinussen, Vestbygda i Nordland og Trine Thoresen,
Øverbygd i Troms.
Lundebua:
Geir Morten Jansberg, Kongsvinger
Lundehund-nytt:
Elin Maribo Hovde, Vikersund (redaktør)
Jon Wagtskjold, Bergen
Solveig Bjørkenes Steinnes, Bardu
Dagrunn Mæhlen, Lensvik
Årets Utstillingshund:
Unni Hofstad, Vikna (leder)
Dagrunn Mæhlen, Lensvik
Kari Gording, aspirant for 2016 året
Hilde Birgitte L. Berg, aspirant for 2016 året
Årets Aktivitetshund:
Elin D. W. Johannessen, Hammerfest (leder)
Irene Stølan, Ålesund
Hundekartoteket med spørreskjema om hundens
helse, kull og parringer:
Gro W. Viken. I løpet av meldingsåret ble disse skjemaene lagt inn i Databasen, så Gro frigjøres.
Registrering av valper med eierinfo: Tove og Morten
Strandmoe til Hundetellingsskjemaene til og med 28
februar. Fra 1. mars legges alt, rett inn i Databasen av
Marc Daverdin og Torbjørg (Lille) Wagtskjold.
Medlemskartotek:
Jon Wagtskjold, Bergen
Klipparkivet:
Anne Lise Torsteinsen, Vøyenenga

Nr. 2- 2017
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Lundehundkalenderen:
Ragna Fossen, Oslo
Ansvarlig for stand på messer:
Roger Gibson, Oslo
Geir Morten Jansberg, Kongsberg
Fylkeskontakter:
Finnmark: Elin D. W. Johannessen, Hammerfest
Troms: Janne-Grethe Konst Strøm, Tromsø
Nordland: NLK avd. Nordland v/styret
Nord-Trøndelag: Unni Hofstad, Vikna
Sør-Trøndelag: NLK avd. Trøndelag v/styret
Møre og Romsdal: Tove-Ann Lillevik Vatne, Ørsta

Lundehund-nytt

Sogn og Fjordane/Hordaland: Torbjørg (Lille)
Wagtskjold, Bergen
Rogaland: Liv Skjervik, Sandnes
Aust og Vest-Agder: Gerd Langenes, Søgne
Hedmark: Geir Morten Jansberg frem til utgangen av
august. Belinda Andersen, Nes på Hedemarken overtok.
Oppland: Gro Viken, Roverud
Buskerud, Vestfold og Telemark: Gerd Haugen, Sætre
Oslo: Ragna Fossen, Oslo
Akershus: Alejandra Garcia, Drammen (fremdeles midlertidig)
Østfold: Irene Zakariassen, Torp

STYRETS AKTIVITET I PERIODEN
Styret har avholdt 6 styremøter på skype og to fysiske
møter i styreperioden fra 1.april 2016 til 31.mars 2017.
Vi har behandlet 156 saker.
Alle styrereferatene er lagt ut på hjemmesiden, og vi
har sendt ut referater og sakslister til alle lundehundekontaktene, tillitsvalgte og avlsrådet.
De fysiske styremøtene ble holdt i Bergen i oktober
2016 sammen med Avlsrådet og i Tromsø i mars 2017.
Norsk Lundehund Klubb var representert på nordisk
møte for lundehundklubber i Helsingfors i november
med Hanna Gautun, Lille Wagtskjold og Merete Evenseth. Dette er et viktig forum for NLK for å dele informasjon om hvordan vi jobber for rasen.
Valpeformidler deltok på Avlsrådskurs i regi av NKK i
januar 2017 i Oslo.
Vi syns også det er veldig gledelig at flere flyplasser i
Norge har fått øynene opp for at Lundehunden kan brukes som en brukshund ved å samle inn egg. Grunnen til
denne jobben er at flere flyplasser plages med hekkeområder av fugl innenfor sikkerhetssonen til rullebanen. I
Tromsø har lundehundene jobbet siden 2014, og i 2016
ble det forsøkt med eggsankning både i Kristiansand
og i Stavanger. I Kristiansand ble det med det ene forsøket, da det viste seg at de ikke har reir innenfor sikkerhetssonen på flyplassen.
Styret vedtok å fjerne anbefaling av sprangpenger med
følgende begrunnelser:
• Vi har en rase som det ikke kreves helseundersøkelser/tester, bruksprøver eller utstillingsresultater
for at hunden skal kunne brukes i avl. Dette hadde
evt. medført økt kostnad for godkjennelse av avlshund.
•
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Hvis vi sammenligner oss med andre raseklubber
så anbefaler vi 12% av valpeprisen mens de fleste
ligger på 10%. Med andre ord vil det si at dersom
vi hadde anbefalt en pris på 10% av valpeprisen pr
valp og sprangavgift på 500 kr hadde det blitt en
Nr. 2 - 2017

lavere fortjeneste til hannhundeier totalt sett. Det
praktiseres blant flere raser uten sprangavgift en
pris på 10% av valpeprisen per valp til hannhundeier.
•

På grunn av dårlige tegn til løpetid har tispeeier
ofte store utgifter i forbindelse med paring.

•

Det vanlige er at tispen reiser til hannhunden. Byrden og kostnaden faller da vanligvis på tispeeier.
Styret synes kompensasjonen til hannhundeier er
god med 1750 kr pr valp og ser ingen behov for å
fortsette å anbefale sprangavgift.

Styret har også valgt å åpne en egen Dropbox. Vi er
så redd for å miste verdifulle dokumenter, bilder etc.
I denne Dropboxen er alt av jobben som lederne Merete Evenseth (2009-2012 ) og leder Rita Daverdin (20122016) har gjort. Vi angrer bare på at vi ikke har gjort
dette før. Det letter jobben spesielt når vi skal skrive
for eksempel Årsmeldingen, da alle i styret kan gå inn
å tilføye ting underveis. Og vi har bestandig alle dokumentene våre med oss, uansett hvor vi er i landet.
Gaver klubben har gitt i årsmeldingsåret
• Blomster ved Inger Solbergs begravelse
• Blomster til valpeformidler i forbindelse med akutt
sykdom
• Gaver til avgåtte styremedlemmer på Årsmøte
Gaver/tilskudd klubben har fått
• 80 000,- fra Dyrlege Smidts stiftelse. Øremerket
spesielt prosjekt til utvikling av metode for kartlegging av disposisjon for IL.
• 5000,- fra anonym giver. Øremerket «Til kampen
om IL»
Klubbens eiendeler
• Klubbens eiendeler, se vedlegg 1
Klubbens økonomi
Regnskap og budsjett: se egne punkt på årsmøtets
dagsorden.
Saker vi vil framheve spesielt:

•

Flere krysningsvalper er født dette året og to krysninger mellom Lundehund og Islandsk fårehund
ble mønstret på treffet i Lofoten.

•

Mandatet for valpeformidler er også på plass.

•

Vellykket gjennomføring av årsmøte, spesialutstilling og lundehund treff ved Fredvang i Lofoten 7-9.
juli 2016. Årsmøte hadde 57 fremmøtte. 49 tilstedeværende hadde stemmerett, men bare 41 avga
stemme ved valget. Antall forhåndsstemmer var 16.

•

Vellykket profilering med stand på Dogs4all og

Villmarksmessen.
•

Bytte av bankforbindelse pga mye gebyrer.

•

Overgang fra hunde-excel-lister til å hente ut opplysninger rett fra Databasen, fra 1 mars 2017.

•

Gjennomført Hundetelling. I Norge er det ca 657
hunder fordelt på 348 hannhunder og 309 tisper.

ÅRETS UTSTILLINGSHUND 2016
v/Dagrunn Mæhlen, Unni Hofstad, aspiranter Hilde Birgitte L. Berg og Kari Gording.
Det er 18 eiere som har påmeldt til sammen 35 hunder til Årets Utstillingshund 2016, hvorav 5 deltar i to
klasser. For 2016 er det påmeldt 11 hanner, 14 tisper, 3
veteraner og 7 valper. Det er noen færre tisper og veteraner som har meldt på i konkurransen enn det var i
2015, men totalt er det en hund mer som er påmeldt enn
det var for utstillingsåret 2015.
Rasen har deltatt på 54 utstillinger, men kunne deltatt
på 72 utstillinger. På Vestlandet er det 7 utstillinger der
det ikke har vært deltakelse av rasen. Motsetningen finner vi i Midt-Norge, fra Ålesund til og med Mo i Rana,
der det er deltakelse på alle utstillinger.
Det er utdelt få gruppeplasseringer, men tre voksne
hunder har fått BIG 2. Det har vært en BIS- plassering
på en valp, og BIS- plasseringer på veteranene.
Ei veterantispe vant denne gang Spesialen på Fredvang
i Lofoten, som var den utstillingen med flest deltakere
og 56 hunder. I tillegg ei oppdrettergruppe og tre valper.
Norsk vinnerutstilling Dogs4all hadde 35 deltakere, ei
oppdrettergruppe og 6 deltakende valper.
På NKK utstillinger var det NKK Trondheim og NKK
Drammen med 21 og 20 hunder som hadde flest deltakere, mens det på NKK Bergen var 2 deltakende hunder.
Tispeeierne er fortsatt flinkere til å delta på utstillinger,
og det er større konkurranse blant disse. Det er likevel
fint å sjå at det i løpet av de siste år er kommet noen nye
deltakere, slik lista for 2016 forteller, men det er også
flere steder med kun 1-3 deltakere.

Det var 11 hanner og 14 tisper som ville være med i
årets konkurranse.
7 hunder deltok i kåringen av Beste valp.
3 hunder deltok i kåring av Beste Veteran
Styret gratulerer Årets Utstillingshunder 2016:
Hannhunder:
Nr 1. Ulfrigga Lundes Tor, eier Solveig Bjørkenes
Steinnes, 101 poeng
Nr 2. Værøy-Drotten Av Vollakloa, eier Solvor Melum,
95 poeng
Nr 3. Lundesommer Tore Hund, eier May E. Lernæs Selbekk, 85 poeng
Tisper:
Nr 1. Beyla Arnadottir Av Vollakloa, eier Dagrunn
Mæhlen, 88 poeng
Nr 2. Frontpage Arna Atladottir, eier Dagrunn Mæhlen,
87 poeng
Nr 3. Lundefoxen`s Ariel, eier May E. Lernæs Selbekk,
75 poeng
Veteraner:
Nr 1 Leinstadhågens Mille Lernæs, eier May E. Lernæs
Selbekk, 101 poeng
Nr 2 Frontpage Arna Atladottir, eier Dagrunn Mæhlen,
74 poeng
Nr 3. Storm- Tyrasønn, eier Turid Johansen, 70 poeng
Valper:
Nr 1 Hakon, eier Hilde Birgitte L. Berg, 66 poeng
Nr 2. Fenja Drottensdottir, eier Dagrun Mæhlen, 49 poeng
Nr 3. Mist, eier Ellen Utsi / Åsa Fagerlund, 43 poeng

Interesserte eiere reiser som før langt for å komme til
utstillinger med rasen, og noen deltar få og noen mange
ganger gjennom året.
ÅRETS AKTIVITETSHUND 2016
v/Elin D.W. Johannessen og Irene Stølan
Nr 1. Ålvisheim`s Nauma Livesdotter, eier Ida S
 karkerud,
170 poeng
Nr 2. Tuva fra Vågen, eier Ida Skarkerud, 150 poeng
Nr 3. Dunderdalens Iver, eier Astrid Rødsand

KALENDEREN
Ragna Fossen hadde ansvaret for å lage kalenderen
2017, som var til salgs fra og med Dogs4all på Lillestrøm i november 2016. Først trykket vi opp 150 stk,
men da de gikk raskt unna, fikk vi trykt opp 50 stk
til. Kalenderen ble meget fin og illustrerer mange flotte
lundehunder fra inn og utland.
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ÅRSRAPPORT FRA AVLSRÅDET OG KRYSNINGSGRUPPA
Avlsrådet har i denne perioden hatt følgende medlemmer:
Christen Lang, Bergen (leder)
Hanna Gautun, Trondheim
Bård Mathias Andersen, Mo i Rana
Torbjørg Lille Wagtskjold, Bergen
Sigrun Rutter, Eidsvoll (fra september 2016)
Rådet har hatt ett fysisk møte sammen med styret i september og ett i Trondheim i februar, samt skypemøter.
I tillegg har mange saker blitt behandlet fortløpende pr
e-post.
Rådet har fått inn 67 henvendelser fra lundehundeiere
og folk som er interessert i rasen i perioden. Disse henvendelsene kommer via telefon, e-post og Facebook fra
hundeeiere som søker råd i forbindelse med avl (36 stk),
sykdom mm (25 stk) eller annet (10 stk). Noen ganger
kan kontakten vare over mange uker/måneder og være
ganske hyppig. Denne aktiviteten er viktig for rasen. I
tillegg har rådet behandlet flere forespørsler fra styret
knyttet til høringer fra NKK og annet.
Huskeliste for oppdrettere
Avlsrådet har foretatt 2 oppdateringer av Huskelisten
for oppdrettere som finnes på klubbens hjemmeside.
Gastroguide
Gastroguiden er nå i siste fase av kvalitetssikring og
forventes publisert i april 2017.
Giardiagruppen
Torbjørg Lille Wagtskjold har vært avlsrådets representant i gruppen som arbeider med giardia på lundehund.
Se egen rapport fra giardiagruppen.
Databasen
Torbjørg Lille Wagtskjold har gått inn som avlsrådets
representant i forbindelse med videreutvikling av databasen i samarbeid med Marc Daverdin, som har stått
for etablering og utvikling av basen. Avlsrådet har behandlet innhold og organisering av materialet i databasen:
Nettbaserte skjema for rapportering av hundenes eksteriør (tidligere helseskjemaene) og avl som er koblet opp
til databasen. I denne sammenhengen har skjemaene
blitt revidert.
• Legge til rette for nettbasert hundetelling i 2018.
• Lagring av helsedata og dødfødte/tidligdøde valper
• Kvalitetssikring av informasjon fra hundetellingen
i databasen
Rapport fra NLK Databasen
v/Lille Wagtskjold
Marc og Lille jobber med videreutvikling og testing av
databasen, og har i løpet av året¬ utarbeidet flere funksjoner, noen for medlemmene og noen for avlsrådet.

14
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Lille har også hovedansvaret for å registrere nye kull
i databasen fortløpende, etterhvert som nye eiere blir
registrert i NKKs Dogweb.
Disse sakene har vært/er under arbeid siste året:
• Funksjon for å søke etter paringspartnere og
innavlsprosent for et nytt og uregistrert kull, eller et fremtidig kull etter en tenkt kombinasjon.
Funksjonen er tilgjengelig i databasen for alle, uten
pålogging, og er et godt verktøy for oppdrettere og
valpeformidler.
• Flere nye muligheter for nedlasting av data til avlsrådet, som gir statistikk og verdifull informasjon
om rasens situasjon. Denne er tilgjengelig kun for
avlsrådet.
• Online rapporteringsskjema i databasen som erstatter de gamle papirskjemaene Rapporteringsskjema
for helse og Rapporteringsskjema for oppdrettere.
Disse krever ikke pålogging, men oppdretterskjemaet gir flere muligheter dersom brukeren er pålogget. Link til databasen finnes også på hjemmesiden der de gamle skjema var å finne.
• Under arbeid: nedlasting av lister til fylkeskontaktene for hundetellingen i 2018, er så godt som ferdig, og det skal jobbes videre med en funksjon der
hundeeiere selv kan legge inn svarene på spørsmålene i et online skjema i databasen. Eventuelt at fylkeskontakten kan gjøre det for eieren hvis de har
kontakt på telefonen.
Arbeidsgruppe om fòring
Aktiviteten i foringsgruppa har i 2016 dreiet seg om
sondering og utredning av fremtidige tiltak som feks
oppfølging av deltagerne i spørreundersøkelsen fra
2015, leting etter relevante fagmiljø for råd og innsamling av ny erfaring.
Oppdrettersamlinger
Avlsrådet her i perioden planlagt og kunngjort oppstart
av en serie med regionale samlinger med avl og oppdrett som tema. De to første samlingene vil bli i Søgne
(22 april) og Tromsø (23 april). Videre planlegges tre
samlinger til på høsten i 2017.
Dommerseminar
Christen Lang ga en presentasjon av rasen på et seminar for norske dommere i regi av NKK i januar. Deltagerne fikk utdelt rasekompendiet.
Internasjonalt arbeid
To representanter fra Avlsrådet, samt leder deltok på et
møte med representanter for lundehundklubbene i de
nordiske landene i Finland i november 2017.
Deltakelse på kurs og seminar
To medlemmer av avlsrådsmedlemmet deltok på NKKs
kurs for avlsrådsmedlemmer i januar 2017.

Informasjonsarbeid
Avlsrådet har hatt egne innlegg i hvert nummer av
LHN om aktuelle tema rundt avl og helse (9 stk) og
krysningsprosjektet (6 stk). Det har også vært en artikkel i Hundesport om prosjektet, samt en artikkel om
innavl i små populasjoner der vårt prosjekt ble brukt
som eksempel. Denne artikkelen ble skrevet at Ingvild
Espelien. Hanna Gautun har hatt et møte med NKK
ved Kristin Aukrust og Kim Bellamy der prosjektet og
dets utfordringer ble presentert (Oslo, nov. 2017). Bård
A ndresen har presentert krysningsprosjektet på et

møte for Avlskomitéen for den Svenske Lapphundklubben (Arlanda, okt. 2017)

å finne en islandsk fårehund-tispe og to norrbotten
spets-tisper.

Krysningsprosjektet
Krysningsgruppa har i perioden bestått av avlsrådet
med Merete Evenseth som mottaker av e-poster som
omhandler prosjektet.

Utvikling av metoder for avdekking av disposisjon for IL
Det er etablert et samarbeid med Ellen Skancke UMB)
og Gunnar Qvigstad (St Olav) om å forsøke å utvikle en
metode for å avdekke om en hund er disponert for IL eller ikke. I første omgang er det snakk om et forprosjekt
der 5 lundehunder og 5 buhunder resultater fra kapselskopi, endoskopi og analyse av avføringsprøver sammenlignes. Vi har fått støtte fra Dyrlege Smidts stiftelse
til innkjøp av kapselkameraer og jobber nå med å finne
restfinansiering og en samarbeidende veterinærklinikk
for endoskopien.

Nye kull
Vi har hatt 1 nytt førstegenerasjonskull med buhund.
Dette ga 2 tispevalper som har suffix B1 i navnet sitt.
To av B1 valpene er ikke prioriterte for avl foreløpig, da
deres helse må avklares nøyere.
Videre har vi hatt 4 andregenerasjonskull i buhundlinjen. Disse var på hhv 6, 4, 2 og 2 valper og har alle fått
suffixet B2 i navnet sitt. Til sammen har vi nå 12 førstegenerasjonshunder og 12 andregenerasjonsvalper.

Det er stor interesse for krysningsprosjektet og avlsrådet får jevnlig henvendelser fra folk som er interessert i valp.
Mønstring av prosjekthunder
Under treffet på Fredvang ble begge de 2 førstegenerasjonsvalpene etter krysning med islandsk fårehund
mønstret. Hundene var da ca 11 mnd. gamle. Hundene
ble målt, veid og beskrevet ved hjelp av et detaljert skjema som var utarbeidet på forhånd.

Det ble forsøkt parring med en godkjent norrbottenspets-tispe våren 2016, men det ble ikke noe resultat
da tispa ikke ville la seg pare. Det arbeides fortsatt med

RAPPORT FRA VALPEFORMIDLEREN
v/Gerd Langenes

RAPPORT FRA GIARDIA GRUPPEN
v/Gerd Langenes

Liv Skjervik har vært valpeformidler i en årrekke og jeg
overtok i september 2016.

Vi har det siste året hatt 7 Skypemøter i gruppa. Så hadde vi et informasjonsmøte i Lofoten før Årsmøte under
Spesialen. Vi har skrevet flere innlegg til Lundehundnytt for å holde medlemmene orientert om det vi jobber
med.

2016 ble et svært godt valpe år og hele 97 levende valper
kom til verden. 33 kull, 44 tisper og 53 hanner. Det er
en jevn strøm av folk som ønsker å kjøpe valp og de står
på venteliste her hos meg. Jeg ønsker fortsatt at oppdrettere kontakter med når de vet at de venter valper og
når de er født. Ikke vent med å få hjelp med nye hjem til
det er liten tid igjen. Valpekjøpere trenger ofte litt tid til
å gjøre klar huset for en liten valp og for å få fri fra jobb.
Valpeformidler deltok også på NKKs kurs for avlsrådsmedlemmer i januar 2017, sammen med to fra Avlsrådet.

På Spesialen i Lofoten fikk vi inn prøver fra 75 hunder
som ble sendt til testing og 14 hunder hadde Giardia.
Vi jobber nå med at vi også i år skal teste flest mulig
hunder for Giardia under årets Spesial på Sanngrund.
Gruppa består også i år av Gerd Langenes, Rita Daverdin, Lille Wagtskjold og Alejandra Garcia.

Jeg hadde et håp om at vi skulle greie 100 valper i 2016,
det greide vi nesten, hva med 2017?
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RAPPORT FRA LUNDEBUA
v/Geir Morten Jansberg

ÅRSRAPPORT FOR HJEMMESIDEN - LUNDEHUND.NO
v/Ragna Fossen

Varelageret pr 31.03.2017. Prisene er de som står på Hjemmesiden.
Varer

Antall

Stykkpris

Utsalgsverdien

T-skjorter

95

50

4750,-

Dvd

2

200

400,-

Bag

1

150

150,-

Blå sekk

13

600

7800,-

Lundehundboken

169

399

67431,-

Fleecejakke

2

50

100,-

Kompendier

8

100

800,-

Klistremerker
Postkort
Lundefugler

109
2300
155

30

3270,-

10 for kr 60

13800,-

50

7750,-

Stearinlys

5

50

250,-

Halsbånd

5

350

1750,-

Leiebånd

14

300

4200,-

Strykemerker

41

10

410

Nøkkelring

3

50

150,-

Pins

3

50

150,-

Porselenskrus

3

90

270,-

Tøymerker logo

21

50

1050

Tøymerker hund

15

50

750,-

Total salgsverdi

Det har vært et godt salg på Spesialen og messene, og
vi har hatt en del salg på gamle effekter. I tillegg har
vi kjøpt inn noen nye produkter, halsbånd, leiebånd og
tøylundefugler og stearinlys. Vi har et varelager som
er mange år gammel. Dette skal vi nå prøve å få re-

Første mentaltest ble holdt i forbindelse med årsmøtet
og samlinga på Ramberg i Lofoten sommeren 2016. Vi
rakk da å få testet ti lundehunder. Alle som har deltatt i
testen får diplom som takk for at de stiller opp, og som
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Vi har en liten nedgang i trafikken til sidene våre i de
siste månedene av 2016 og 2017. Dette skyldes sannsynligvis at vi har vært mindre flinke til å legge ut artikler
og linke til dem fra Facebook-gruppen vår. Lesermønsteret påvirkes i stor grad av trafikken fra Facebook.
De mest leste sidene på lundehund.no er definitivt
under kategorien «valper og oppdrettere». Det er nok
mange som oppsøker våre hjemmesider i forbindelse
med at de ønsker seg valp eller søker informasjon om
valper. Vi registrerte 132 ønsker om valp via skjema på
hjemmesidene i løpet av 2016.

dig ser vi at sider som «Foringstips for lundehund», «IL
– intestinal lymfangiektasi», «Rasestandard» og «Huskeliste for nye oppdrettere» er godt besøkt.
I 2016 har vi blant annet gjort følgende endringer på
hjemmesidene:
• Lagt ut en mobilversjon av sidene slik at det er lettere å lese på mobil og nettbrett
• Lagt ut informasjon om flere arbeidsgrupper og
rapporteringsskjemaer i klubben
• Publisert artikler fra Gastroguiden – Lundehundnytt sin artikkelserie om magetrøbbel hos lundehund
• Lagt ut informasjon om bruk av cookies, og tatt i
bruk en antivirusmodul
• Laget artikkelmaler slik at det er enklere for flere
personer å publisere nyheter

Foruten informasjon om valper og oppdrettere er kategoriene «Helse, stell og foring», «Om norsk lundehund»,
«Avl, oppdrett og paring», og «Krysningsprosjektet» de
mest leste. Sammenlignet med fjoråret er det en liten
økning i interessen både for kategorien «Om norsk lundehund» og kategorien «Krysningsprosjektet». Samti-

Sist men ikke minst har vi fått to nye medarbeidere til
å drive med lundehund.no sammen med Ragna: Trine
Thoresen og Berit Fanneløb Marthinussen – velkommen til dere!

LUNDEHUND- NYTT

RAPPORT FRA REDAKSJONEN FOR
LUNDEHUND-NYTT

Medlemsbladet er den desidert største utgiften klubben har. Styret hadde en runde på de store utgiftene. Vi
oppdaget fort at det var budsjettert med for lite (65 000
kr i 2016/2017) for medlemsbladet. Dermed måtte vi ta
stilling til hva vi skulle gjøre. Alternativet var færre utgaver i året og/eller ikke alle utgavene i farger. Styret
anser medlemsbladet, som veldig viktig for våre medlemmer og vi er veldig stolte over kvaliteten og jobben
som legges ned i redaksjonsgruppen.

Lundehund-nytt er klubbens medlemsblad. Bladet har
også i år kommet ut med fire utgaver, ca hvert kvartal.
Opplaget tilsvarer registrerte betalende hovedmedlemmer når redaksjonen avslutter arbeidet med hver utgave.

115.231,-

dusert med bl.a gode tilbud på Spesialen, Dogs4all og
Camp Villmark.Styret er også hele tiden på jakt etter
nye småting, som vi kan ha i Lundebua vår. Vi selger
så pass bra av Lundehundboka at vi snart må vurdere
nytt opplag.

ADFERDS- OG BRUKSEGENSKAPSGRUPPA
v/Solveig B. Steinnes
Gruppa har i løpet av det siste året utarbeidet en mentaltest som er spesielt tilrettelagt for Lundehund og et
spørreskjema om mentaliteten til Lundehunden. Målet
med testen er å kartlegge mentaliteten til Lundehunden, og utarbeide en «normal» som kan brukes i det videre arbeidet med rasen. For å få en kontroll på om det
vi finner i testsituasjonen er representativt for rasen,
har vi også utarbeidet et spørreskjema. Dette skjemaet
er lagt ut på klubbens hjemmeside, der kan eiere av lundehunder svare på hvordan de selv oppfatter hundene
sine, og hvordan hundene fungerer i hjemmemiljøet.

I 2016 hadde vi 16 390 brukere på lundehund.no, og
100 628 sidevisninger. Gjennomsnittlig leses det 3,44
sider per økt, og brukeren er på sidene i gjennomsnitt 3
minutter og 11 sekunder hver økt.

bevis på poengsummen hunden deres oppnådde. Vi
fikk i løpet av 2016 inn over 100 svar på spørreskjemaet, og det ble totalt testet 15 lundehunder i løpet av
året, i og med at vi klarte å gjennomføre en test også
ved et lokalt Lundehundtreff i Tromsø.
Arbeidet med å kartlegge mentaliteten fortsetter, og vi
ser at vi nok må ha minst 50 hunder testet før vi kan
begynne å trekke konklusjoner.

Derfor bestemte vi oss for,at det bare måtte bli en budsjettsprekk. Styret inngikk et samarbeid med redaksjonen angående antall sider og tror nå at utgiftene kan
leves med. Det kan forsvares med at i nr 2, trykkes og
sendes årsmeldingen og alt som har med Årsmøte å gjøre. Disse utgiftene tar styret, da vi må sende ut alt som
har med Årsmeldingen å gjøre til alle medlemmene.
Vi sparer altså trykking og portoutgifter, på noe som
må sendes ut. Portoen har steget fra 1.1.17, så det ville
blitt en betydelig sum, dersom vi måtte sende Årsmeldingen ut separat.

Redaksjonen arbeider meget godt sammen, og har et
godt samarbeid med klubbens styre. Vi har også et godt
samarbeid med trykkeriet som er valgt etter anbudsrunde. Mange medlemmer sender inn stoff til oss, og
vi er veldig fornøyd med de bidragene, enten det er artikler eller bilder.
Etter å ha funnet fram til en formålstjenlig utforming
av bladet de senere årene, har redaksjonen i 2016 jobbet mye med å senke kostnader for produksjon og distribusjon. Styret ba oss finne frem til en løsning hvor
mest mulig av bladets form og innhold beholdes samtidig som kostnadene senkes noe. I perioden har redaksjonen forsøkt flere muligheter, og utgavene har vært
av ulik kvalitet det siste året. Vi har nå funnet fram til
en teknisk løsning som gir noe færre sider per utgave,
men som beholder muligheter for redaksjonen til å produsere et kvalitativt tilfredsstillende blad for klubbens
medlemmer.
Medlemmer som ønsker å sende artikler og bilder for
publisering i bladet kan fortsatt kontakte redaksjonen
på e-postadressen redaksjon@lundehund.no .
Nr. 2- 2017
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RAPPORT FRA LUNDEHUND KONTAKTENE/AVDELINGENE
ÅRSMELDING 2016, NORSK LUNDEHUNDKLUBB AVD. NORDLAND
V/Ellen Brattbakk
Avdeling Nordland hadde pr. 31.12.2016 registrert 104
Lundehunder, 52 i sørfylket og 52 i nord. Det var 37
betalende medlemmer i Lundehundklubben avd. Nordland.

Aktiviteter: Under spesialutstillinga og årsmøtet på
Fredvang i Lofoten i juli var vi fra Nordland godt representert, og det ble holdt uformelle treff der i løpet av
dagene utstillinga varte.

Styret i 2016 har vært:
Karen Elise Dahlmo leder, Eirik Anders Olsen nestleder, Ellen Brattbakk sekretær, Beate Leirfall Danielsen
styremedlem. Alfred Bentsen og Berit Marthiniussen
varamedlemmer.

Høsttreffet på Saltstraumen i september ble avviklet
med god deltakelse fra både vår egen avdeling og fra
andre deler av landet. Til og med deltakerne i 71 grader
nord var tilstedeværende, men det var vel kanskje mer
tilfeldig….

Tove Bastesen har vært kasserer.

I tillegg hadde vi et trivelig førjulstreff på Helgeland
med tilhørende bålkaffe og pølsesteiking.

Valgkomitè: Bård Mathias Andersen, Elin Isaksen og
Lisbeth Annie Endresen.
Årsmøtet ble holdt i Mosjøen 27.02.2016, og det har
vært avviklet 3 styremøter i løpet av året.

Noen av styremedlemmene var med og gjennomførte
hundetellinga i Nordland i 2016. En god jobb ble gjort,
men et tips til neste telling er nok å komme i gang litt
tidligere for å ha litt tid på oss før resultatet må sendes
hovedklubben.

ÅRSBERETNING 2016, NORSK LUNDEHUND KLUBB AVDELING TRØNDELAG
Styret for Norsk Lundehund Klubb Avdeling Trøndelag
har i 2016 bestått av:
Hanna Gautun (leder)
Hilde Birgitte Berg (nestleder)
Siri Monkan (sekretær)
Gunn Tove Ormset (kasserer)
Hege Belsvik (styremedlem)
Oddbjørg Bakk (varamedlem)
Trond Åge Seem (varamedlem)
Revisorer: Mari Østgaard, Claudia Melis (vara)
Valgkomite: Unni Storli og May Elisabeth Lernæs
Selbekk,
Avdelingen avholdt årsmøte 5. mars 2016.
Styret har hatt 8 ordinære styremøter.
Avdelingen har hatt følgende aktiviteter i perioden:
Vårtreff 1. mai hjemme hos Ruth og Wilhelm Strid
i Meråker. Grilling og kaffekos. Vertskapet stilte med
pølser, vafler og kaffe mens noen deltagere hadde med
kake. 18 tobeinte og 13 hunder deltok.
Sommertreff på Fjellkjøsen 18. juni. Tur langsetter
skogsveien fulgt av etegilde inne i Dagrunn Mæhlens
hytte. 30 personer og 23 lundiser møtte opp
SMELLER-kurs i regi av Sportshunder 8.-9. oktober på Havstein gård. Kurset gikk på lørdag og søndag.
Avdelingen sponset kursavgiften for medlemmene slik
at de betalte kr. 700 for kurset. Forutsatt ledig plass, var
det mulig å delta med hund nr. 2 for kr. 350 og for ik18
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ke-medlemmer (uten sponsing) for kr 1125. Til sammen
deltok 4 personer og 6 hunder. Vi skulle så gjerne ønske at flere deltok på kurs som blir arrangert gjennom
klubben, da dette er et flott og ikke minst veldig rimelig
tilbud til medlemmene.
Høsttreff på Kvam Camping ved Snåsavatnet 13.14. september. Lørdagen startet med utstillingen på
Steinkjer. På ettermiddagen reiste de fleste til Kvam
Camping der vi samlet oss ved grillen kl 18.00. I tillegg
til grillmat vanket det kake, kaffe og rebusløype for
grupper på tvers av alder. Søndagen dro vi på blåbærtur. I alt deltok 15 tobeinte og 22 firbeinte på treffet. I
tillegg til deltagere fra begge Trøndelagsfylkene hadde
vi besøk fra Nordland.
Julelunsj søndag 4. desember på Øye Grendehus,
Øysand. Avdelingen avholdt sin tradisjonelle julelunsj
med tur, koldtbord med mye god mat, og lotteri med
spennende premier. Inntekten av lotteriet ble på kr
1260. 20 hunder og 26 tobeinte deltok.
Støtte til kursavgift.
Medlemmer som ikke hadde anledning til å delta på
smellerkurset pga. lang reisevei, kunne søke om støtte
på kr. 500 for deltakelse på ett lignende aktivitetskurs
i sitt nærområde. Avdelingen satte av kr. 3000 til dette
formålet. Ingen søknader kom inn.
Grasrotandel til Avdeling Trøndelag
Avdelingen er registrert for å motta støtte gjennom
grasrotandelordningen til Norsk Tipping. Ordningen
ga en inntekt på kr 7822 i 2016.

Eiendeler
Pr. 31.12.2016 har Norsk Lundehund Klubb Avdeling
Trøndelag følgende eiendeler:
Ett utstillingsbord
Ett utstillingstelt
To dommerkofferter
En roll-up
Innlegg til LH Nytt
Styret har sendt inn kort rapport om aktiviteten i avdelingen til samtlige 4 nummer av Lundehund Nytt i 2016.

Facebook
Avdelingen har en egen Facebook-side: Norsk Lundehund Klubb Avdeling Trøndelag.
https://www.facebook.com/pages/Norsk-Lundehundklubb-avd-Tr%C3%B8ndelag/1590730547819151?fref=ts
Og en facebook gruppe: https://www.facebook.com/
groups/819971271408467/

ÅRSRAPPORT FRA FYLKESKONTAKTENE
Årsrapport fra Hedmark
v/Geir Morten Jansberg og Belinda Andersen
Nok ett år er gått så her er noen ord om Hedmark. Vi
har som resten av landet hatt telling av lundehunder.
Antallet lundehunder ser ut til å ha stabilisert seg rundt
40 stk jevnt fordelt på tisper og hanner,dette er en dobling fra 2012.
Vi har sammen med Oppland arrangert 6 treff, 4 ved
Prøysenstua på Rudshøgda,1 hos familien Lund på Gjøvik og en på Liermoen utenfor Kongsvinger.Treffene
har bestått av fine turer med sosialt samvær etterpå. I
2017 vil vi fortsette med treffene.
Hedmark har ansvaret for utstillingen i 2017 og har
brukt 2016 til å planlegge Spesialen på Sanngrund
camping.
I september 2016 overtok Belinda Andersen stafett
pinnen som fylkeskontakt i Hedmark fra Geir Morten
Jansberg.

Årsrapport fra Hordaland/Sogn & Fjordane
v/Lille Wagtskjold
Det har vært en gledelig økning i antall lundehunder i
disse to fylkene siste år. Det har kommet 7 nye valper
siste år, og pr. 19. mars teller vi 50 hunder i alt, 28 hanner og 22 tisper. Blant disse er det flere unge tisper som
forhåpentlig kan komme i avl snart. I 2016 ble det født
ett kull med en hannvalp. Til og med mars 2017 er det
født ett kull med to hanner og to tisper. Eldste hund hos
oss er Bjarne Hjelmeseter sin Lundekloen`s Fenja som
er født 28 februar 2004, og dermed er 13 år gammel.
Hun er fortsatt i fin form, og går sin daglige tur på et
par kilometer hver dag.

pekull, men håper å få til flere treff i år, særlig siden vi
har mange nye eiere som gjerne vil treffe andre lundehunder og deres eiere. Det planlegges også oppdrettersamling til høsten.

Årsmelding fra Oppland
v/Gro W. Viken
Milepæl i Oppland: vi har nå, pr. 1/3 2017, 30 stk. Norsk
Lundehund i fylket vårt = 11 hannhunder, 19 tisper. Så
mange har vi ikke hatt siden tidlig på 1990-tallet. Det
går m.a.o. sakte men sikkert rette vegen!
Lundehundeierne i Hedmark og Oppland fortsetter
treffene sine ca. en gang i måneden , hovedsaklig på
Prøysenstua i Ringsaker. I år startet vi så smått allerede i februar. Da var det ennå en slags vinter her, det
var derfor sprekt at det stilte 6 på 4 og 6 på 2, på kort
varsel! Jevnt over er vi 10 - 12 hunder med ditto antall
eiere, et bra antall når man vet hvor store avstander det
er fra Os i Østerdalen i nord-øst, Bjorli i nord-vest, Tyin
vest i Valdres, Jevnaker i sør og Magnor i sør-øst. Flest
var samlet på verandaen til ekteparet Lund i Gjøvik, i
år som i fjor, med deilig hjemmebakst, flott vær + medbrakt niste og drikke og tur på fine veier! Hjertens takk
til Oddrun og Knut fra 12 på 4 og 15 på 2!
Treffene fortsetter, men vi prøver nå å legge de til lørdager, for å se om ennå flere kan komme da.
I Oppland er det ikke mange utstillinger, flere finner
vi heldigvis i Hedmark. Her treffes ganske mange av
oss til konkurranse eller til sosialt samvær - begge deler
viktig for både 2- og 4-beinte.

Siste år ble det av forskjellige årsaker arrangert bare ett
treff, men med godt frammøte av både hunder og eiere.
I skrivende stund er fylkeskontakten opptatt med val-

Nr. 2- 2017
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Årsrapport fra Finnmark
v/Elin D. W. Johannessen
Det har vært en stor økning av antall lundehunder i Finnmark de siste årene, og særlig i 2016, med 5 nye lundehunder, hvorav en omplasseringshund. I begynnelsen
av 2017 kom det ytterligere en valp til fylket. Per januar
2016 var det 19 lundehunder i Finnmark, fordelt på 6
tisper og 13 hanner. Den eldste hunden blir 12 år og er
en hannhund. Han er frisk og fin for alderen.
Alle med tisper ønsker å pare hundene sine og hannhundeierne stiller også gjerne hundene sine disponibel
for avl. Ei av tispene har fått to kull i henholdsvis 2015
og 2016. Før den tid er det lenge siden det har vært valper i Finnmark. Vi håper det blir flere kull og tispene i
fylket har flere gode matcher å velge mellom både i Finnmark og Troms. Det viser at oppdrettere og valpeformidler gjør en god jobb med plassering av både tisper
og hanner.
Blant lundehundeierne i Finnmark er det ulike interesser for bruk av hundene. De fleste hundene er turkamerater og familiehunder. Noen har også prøvd seg på- eller
planlegger utstilling. Agility og rallylydighet er også en
aktivitet som appellerer til flere. Vi har i tillegg to lundehunder som fungerer bra til rypejakt.
Det har ikke vært gjennomført noe større treff i år, men
vi har fått til flere små treff, med opptil 8 lundehunder, for lek mellom hundene, og ivrig skravling blant
de to-beinte. Finnmark er et stort og spredt fylke, men
i fjor sommer fikk vi dette til i Nesseby (Øst-Finnmark)
ved to anledninger og i vinter i Hammerfest (Vest-Finnmark).

Årsrapport fra Troms
v/Janne-Grethe K.Strøm
Vi har hatt et bytte av fylkeskontakt, da Merete ble valgt til leder, overtok Janne-Grethe.
Pr. 13.03.2017 er det i Troms 42 hunder, fordelt på 25
hanner og 17 tisper. Halvparten av disse hundene er bosatt i Tromsø.
I 2016 brukte vi 18 ettermiddager på eggsanking ved
flyplassen, totalt ble det funnet 512 egg fordelt på 3
steder. I 2015 ble det funnet 533 egg, fordelt på 2 områder, altså ser vi en nedgang i antall egg. Under årets
eggsanking var det flere tilreisende med lundehund
som fikk prøve seg.
I forkant av Tromsøhundeklubbs høstutstilling, ble det
arrangert felles utstillingstrening for de som ønsket
det. På utstillingen var det 5 voksne og 3 valper som
deltok, et godt oppmøte på en liten utstilling. Samme
helg ble det også arrangerte mentaltest i Skulsfjorden,
der 9 hunder med god aldersspredning var med.
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Under NKK Harstad inviterte Bård i regi av avlsrådet
til gjennomgang i bruk av databasen og huskeliste for
oppdrettere. Et nyttig og bra initiativ.
Ved siden av disse treffene har vi hatt 3 andre treff i
Tromsø, med godt oppmøte

Årsberetning for Buskerud, Vestfold og Telemark
V/Gerd Haugen
Det er i distriktet registrert 80 lundehunder, 37 hanner
og 43 tisper og 2 prosjekthunder, fordelt på 67 eiere.
Vi har fått flere nye valper i distriktet og noen nye eiere.
Det er født flere valpekull i perioden, hos forskjellige
oppdrettere, kull med god størrelse.
Tove og Morten Strandmoe i Sandefjord har hatt flere
treff, sist i mars med stort oppmøte.Det finnes også lundehundeiere i distriktet som ønsker velkommen folk
som vil gjøre seg kjent med rasen.
Det kan virke som Norsk Lundehund er i framgang i
vårt distrikt.

Årsrapport fra Oslo
v/Ragna Fossen
Det bor nesten 40 lundehunder i Oslo, ca 2/3 er hanner.
I 2016 har vi hatt 5 treff – i februar, april, juni, september og november. Om sommeren har vi møttes på
dressursletta på Ekeberg, mens midtvinters har vi gått
rundt Sognsvann. Treffene er godt besøkt av lundehundeiere fra Oslo og omegn, samt at det ofte kommer noen
som er interessert i rasen og vil hilse på en lundehund.
Det pleier å være veldig hyggelig både for hunder og
eiere å treffes.
Treffene er uformelle og annonseres som et arrangement på Facebook. Jeg informerer også noen få personer spesifikt. Ta gjerne kontakt med meg hvis du har lyst
til å være med på treff.

Årsrapport Møre og Romsdal
v/Tove Ann Lillevik Vatne

mat og kaffi, leik og trening for dei firbente.
I august så arrangerte jeg (fylkeskontakt) et fylkestreff
hjemme hos meg. Har et inngjerdet område så hundene
kunne løpe fritt. Ca 10 eiere m/fam., med tilsammen
13 hunder. Kos med kaffi, sveler, smørbrød. Sol hele dagen, praten gikk hele tiden, så det var veldig kjekt. Så
litt aktivitet har det vært i 2016.
Har hatt noen henvendelser om lundehund, og noen
har vært her å sett på hundene mine og hatt spørsmål
om rasen.

Rapport fra Akershus
v/Alejandra Garcia
Vi har i dag 49 hunder i distriktet fordelt på 32 hanner
og 17 tisper.
Det er ikke arrangert noe treff i Akershus da de fleste
i området møter opp på treff som arrangeres av fylkeskontakten i Oslo.

Det er nå i underkant av 50 lundehunder i Rogaland.
Noen av disse treffes jevnlig på våre ukentlige tirsdagstreff. Nå som det blir lysere kvelder og (får vi håpe)
tosifrede varmegrader håper vi det blir flere som tar
turen til Hundeparken.
Juleavslutning med riskrem og småkaker og utlodning
siste tirsdag før jul med fullt hus!
Det årlige Talgje-treffet ble avholdt første søndag i september, med "same prosedyre som sist år". Litt Agility
og moro for hundene ble det også.
Etterhvert kan det også bli aktuelt med et treff i nordre
del av Rogaland, så blir det enklere for dem som bor på
den siden av fjorden å komme på treff!
I mai begynte noen av oss å jobbe med eggsanking på
flyplassen, og avslutta sesongen ca 20. juni. Vi har vært
på hekkeområdet med 4-5 hunder hver gang, og ialt ca
10 hunder har fått prøvd seg. I alt ble det samlet inn
168 egg.
Avinor har vært veldig fornøyd med jobben som hundene gjør, og nå i mai begynner vi på ny sesong!

Rapport fra Aust og Vest Agder
v/Gerd Langenes
Vi har nå 34 lundehunder, fordelt på 23 eiere her i Agder.
Det siste året har vi hatt 3 felles gåturer og 6 ringtreninger. To av hundene har i tillegg vært på Kjevik på
eggsanking. Det ble med den ene gangen, da de ikke
har reir innenfor sikkerhetssonen på denne flyplassen.
Håper på flere fellesturer i året som kommer.

Rapport fra Rogaland
v/Liv Skjervik

Rapport fra Østfold
v/Irene Zakariassen
Det har vært lite aktivitet på lundehundfronten det
siste året. Vi har ikke arrangert treff i Østfold, men flere
lundehunder er aktive på de treffene som arrangeres i
nærheten (Oslo, Vestfold el)
Så vidt jeg er kjent, er alle lundehunder her friske, raske
og aktive.

Takk til alle!
Styret ønsker å takke alle våre tillitsvalgte, frivillige og andre støttespillere for 
deres innsats og engasjement for lundehunden og klubben i året som er gått!

Distriktet har fått 5 nye lundehundeiere ifølge tellingen.
Omplassering: 1 hund (Aspheims Atlas reg: 17412/04)
fra Edøy til Trøndelag, 1 hund (Scillings Gustav reg: se
59883/2014) fra Leikong til Trøndelag. Død: 6 hunder.
To lundehundeiere har ikke svart på hundetellingen.
Ellers har det vært tre grupper som har møttes, kos med
Nr. 2- 2017
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Vedlegg 1 til årsmeldingen 2016:

Klubbens eiendeler
•

22

Årsmøte 2017

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

•

Ingvild Espelien har også 2 esker med bøker.
Disse blir levert Lundebua i løpet av 2017

•

Karen Elise har 98 bøker. Disse blir levert
Lundebua i løpet av 2017.

•

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

•

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

•

Brodert bilde fått til 50 års jubileet fra den finske lundehund klubben. Er hos leder.

•

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

•

NLK fane fra klubbens oppstart, av labben. Er
hos leder.

•

•

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

Liten diktafon, innkjøpt i 2010/2011 i
forbindelse med bokprosjektet. Er nå hos Karen
Elise Dahlmo

•

•

Glass monement fått til 50 års jubileet fra NKK.
Er hos leder.

Klipparkivet med mange permer over klubbens historie. Er nå hos Roar og Anne Lise
Torsteinsen.

•

2 stk utstillingstelt. 1 stort telt med stenger,
beregnet for utstillinger, 3 kaffekanner, 1
høydemåler, 2 utstillingsbord, malte plasseringskjegler 1-4 plass og diverse premier og sløyfer til utstillinger. Er hos Gro W. Viken

•

En del regnskapspermer frem til 2015 befinner
seg hos Sigrun Rytter.

•

Sofie Schøneider’s fysiske arkiv fra klubbens
begynnelse. Er hos Turid Helfjord.

•

Gml fysisk arkiv angående registrering av valper og utstillinger. Er nå hos Marc og Rita Daverdin. Resultatene er lagt inn i Databasen. Dette
arkivet kommer fra Laila Koldingsnæs Myrvold
og Gro W. Viken

•

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

•

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

•

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

•

Hefte fra evaluering av Værøytreffet, Spesialutstillingen på Øysand og et hefte over alle
vandrepokalene til klubben med statuttene og
v innerne. Ligger hos leder..

•

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

•

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

Nr. 2 - 2017

Regnskap 2016/2017
med revisors beretning

Avskrivninger 2016:
•

Liten harddisk, innkjøpt 2010/2011 i forbindelse
med bokprosjektet. Ødelagt

•

Stor, lite brukt kopimaskin fra 2005 (er nå hos
Sigrun Rytter). Utrangert. Dersom noen medlemmer vil ha den, så ta kontakt med Sigrun
Rytter.

•

Photoshop elements cd innkjøpt i 2008/2009.
Utrangert.

Nr. 2- 2017
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Revisors beretning Norsk Lundehundklubb sitt Årsmøte 2017
Krav til regnskapet
Norsk Lundehundklubb sitt regnskap er revidert etter gjeldende standard for lag og
organisasjoner, og da for en organisasjon med mindre enn 20 millioner i omsetning og/eller
mindre enn 20 ansatte.
En organisasjon i denne størrelse trenger ikke følge Norsk Regnskapsstandard (NRS) selv om
dette anbefales. Eneste konkrete formkrav er at regnskapet skal gi en best mulig informasjon
om økonomien for organisasjonens medlemmer.
En organisasjon av denne størrelse har ikke revisjonsplikt, men bør gjennomføre revisjon av
hensyn til egenkontrollen.

Årsmøte 2017

Kontingent og
budsjettforslag

Om regnskapet og anbefalinger
Regnskapet har en ny form i forhold til tidligere. Kasserer har gått bort fra manuelle posteringer
i excel og bruker no et regnskapsprogram. Det er ikke lenger en ren kontantstrøm da
leverandørgjeld og kundefordringer er tatt inn i regnskapet som egne posteringer. Regnskapet
er delt i to: 1.4.2016-31.12.2016 + 1.1.2017-31.3.2017. Dette fordi klubben ønsker å gå over til
et regnskap fra 1.1-31.12. At regnskapet er delt i to i år har gjort det utfordrende å få en
oversikt, dette vil bli vesentlig bedre neste år.
Lundehundklubben har økt kontantbeholdningen sin fra 1.4.2016-31.3.2017: Kr 80.921,52.
Saldo på Landkredittkonto er på 31.3: 202.654,53. Saldo på DNB konto er 251.175,48.
Driftsregnskapet (regnskap uten finanskostnader, finansinntekter, kundefordringer og
leverandørgjeld) viser et overskudd i hele perioden på 78.155,31 kr.
Generelt sett er regnskapet ryddig ført og det er funnet noen bokføringsfeil. Alle kontrollerte
transaksjoner stemmer i henhold til alle kontrollerte bilag. Der er noen mangler hva bilag angår,
her henstiller revisor alle som ber om dekning av kostnader om å sørge for ordentlige
bilag/kvitteringer. Med bakgrunn i at det er et omfattende regnskap som er ført på frivillig basis
er kvaliteten på regnskapet god. Revisor har bedt om forklaring på endel bilag fra kasserer og
har fått tilbake skriftlig svar.
Revisor er kjent med at klubben har andre eiendeler. Dette inngår ikke som en del av
regnskapet til klubben.
Revisor har ingen ytterligere kommentarer til regnskapet.
Konklusjon
Regnskapet til Norsk Lundehundklubb 1.4.2016-31.3.2017 godkjennes.

Harstad 6.5.2017

Øyvind Hjelme
24
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Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

Saker til behandling

Valg

Innkommende saker
• Ingen saker mottatt innen fristen 31.03.2017

Saker fremmet av styret

Valgkomitéens innstilling til årsmøtet:
Stilling
Leder
Nestleder
Styremedlemmer
(3 medl)

Kandidat
Merete Evenseth
Astrid Driva Rødsand
Irene Stølan
Svein Birger Syvertsen
Solveig Bjørkenes Steinnes
Karen Elise Dahlmo

Periode
Ikke på valg
Ny, 2 år
Ikke på valg
Ny, 2 år
Ny, 2 år
Ny, 2 år

Varamedlemmer
(2 medl)

Elisabeth Røsholt
Even Tveråmo
Torhild Morgestad

Ny, 1 år
Ny, 1 år
Ny, 1 år

Valgkomité
(3 medl)
Vara til valgkomiteen

Trygve Widding
Rita H. Daverdin
Elin D. W. Johannessen
Morten Strandmoe

Ikke på valg
Ny, 2 år
Ny, 2 år
Ny, 1 år

Revisor
Vararevisor

Øyvind Hjelme
Odd Reidar Gautun

Ikke på valg
Ikke på valg

• Regnskapsåret og Årsmeldingen skal følge kalenderåret fra 1.1.2018
Fra Solveig B. Steinnes:
I forbindelse med at jeg har overtatt regnskapsføringa for NLK fra 1.september 2016 vil jeg gjerne
foreslå en endring i klubbens regnskapsår.
Jeg har et regnskapsprogram som enkelt håndterer posteringer og kontroll av tall, og som gjør det
mye lettere å føre regnskapet enn ved det gamle regnearksystemet. Det som likevel gjør at arbeidet
blir omfattende og krevende er at det i programmet blir automatisk avslutning 1.januar hvert år. Når
klubbens regnskap skal avsluttes 1.april må jeg derfor foreta en oppdeling og sammenslåing av de to
delene for å få et regnskap som går fra 1.4 det ene året til 31. 3 året etter. Denne praksisen gjør også
at vi har en ganske kort periode på oss for å få regnskapet ferdigstilt, oversendt til revisor og ferdig
revidert innen Årsmelding og regnskap skal trykkes i Lundehund Nytt i løpet av mai. Med avslutning i januar kan vi regne med som sikkert at vi har revisjonen ferdig utført og at revisors kommentarer vil foreligge i tide til å bli trykket i Lundehund Nytt før årsmøtet.
Mitt forslag lyder derfor:
Norsk Lundehund klubbs regnskap avsluttes 31.12 hvert år. Regnskapet legges fram til
revisjon som et helårlig regnskap som går fra 1.1. til 31.12. Året 2017 blir et overgangsår der
man får en del av årets regnskap framlagt i juli, og resten av regnskapet blir framlagt etter nyttår
2018. Til neste årsmøte legges det fram et helt årsregnskap som inneholder den delen av regnskapet
som allerede foreligger, pluss resten av året 2017. Senere årsregnskap vil deretter gå fra 1.1 til 31. 12
hvert år.

• Ved valg på årsmøtet ønsker styret at avstemmingen skal være skriftlig
• Utdeling av Hederspris

Valgkomiteen gjør oppmerksom på at det er
fremmet flere kandidater som styremedlemmer
og v aramedlemmer til styret enn det er stillin-

ger til. Ved stemmegivning er det derfor viktig å
markere korrekt antall kandidater.

Med hjemmel i klubbens lover ønsker styret skriftlig avstemming ved valget i 2017.
På de siste årsmøtene har punktet om valg på
dagsorden tatt uforholdsmessig lang tid å gjennomføre. Valgkomiteen ønsker derfor å gjennomføre skriftlig valg på årsmøtet på en bedre måte.
Skriftlige valg gjennomføres nå fra starten av
møtet. Stemmesedler som er lagt ved Lundehund-nytt benyttes ved valget på møtet. Se nærmere utfyllende informasjon om valgprosessen
nedenfor.
26
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Stemmeseddelen fylles ut og kan leveres til valgkomiteen ved registrering eller under møtet helt
til valget erklæres for avsluttet. Valget avsluttes
av valgkomiteen i passende tid for tellekorpsets
arbeid.
Tellekorpset overtar så valgsedlene, teller opp
stemmene og presenterer resultatet under punkt
”Valg” på dagsorden.
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Presentasjon av kandidater til valget 2017
Karen Elise Dahlmo (styremedlem)

Mitt navn er Karen Elise Dahlmo, er 61 år, er gift med
Jon, og vi bor i Drevja i Vefsn. Vi fikk vår første lundehund
i 2001, noe som raskt forandret vårt forhold til hund.
Har prøvd oss litt på utstillinger, men for min del har
det viktigste vært å ha familiehunder. Vi har også vært med
på å frambringe 18 valper opp gjennom årene.
Har vært aktivt med i klubben hele tiden med bl. annet
å være med på å arrangere treff, så det sosiale har vært en
ekstra bonus. Har også hatt Lundebua i hus i åtte år og er
med i foringsgruppa i klubben.

Rita H. Daverdin (valgkomitéen)

Rita H. Daverdin, stiller til valg som medlem i valgkomiteen i Norsk Lundehund Klubb. Jeg bor i Stjørdal og
har vært medlem i Norsk Lundehund Klubb siden 2000. Jeg
har hatt rasen Norsk Lundehund sammenhengende siden
2000. I løpet av perioden har jeg fungert som leder i to
perioder, hvorav den siste ble avsluttet i 2016.

Elin J. W. Johannessen (valgkomitéen)

Jeg heter Elin, er 35 år, og bor i Hammerfest med min
samboer og tre lundehunder. Jeg har vært med i styret i to
perioder og har også andre verv i klubben. Jeg synes det er
både givende og artig å være med å bidra i en klubb som
jobber så godt for rasen vår og ser optimistisk på fremtiden
for lundehunden.

Thorild Morgestad (varamedlem til styret)

Jeg heter Torhild Morgestad,er 60 år, gift, to barn og
to barnebarn. Mannen min og jeg har drevet gård her i
Nord-Østerdal siden 1979.
Jeg har sagt ja til å stille som vara til styret. Grunnen til
at jeg er positiv til dette er at jeg synes klubben virker profesjonell. Jeg tenker særlig på arbeidet for å få større genetisk variasjon i lundehunden for å unngå innavlsdepresjon
og bekjempe IL.
Vi skaffet vår første buhund i 1980. Vi ville ha en gårdshund og familiehund, og samtidig ta vare på en norsk
hunderase.
Med årene har vi hatt 5 rene buhunder. Vi har tid og
plass så det har blitt ca. 70 buhundvalper! For to år siden
fikk vi en forespørsel fra Lundehundklubben om vi kunne
stille vår Tyri til disposisjon for et krysningskull. Dette
synes vi hørtes meget fornuftig ut, men også spennende og
utfordrende, og vi ville gjerne hjelpe til med dette.
Vi forvalter levende vesner, og det vi gjør skal være etisk
forsvarlig. Mitt inderlige ønske er at lundehunden kan bli
en mer vital rase uten innavlssykdommer.

Astrid Driva Rødsand (nestleder i styret)

Jeg er 48 år, opprinnelig fra Svolvær, men er nå bosatt på
Nesodden i Akershus. Jeg vokste opp i en hundesportfamilie og har drevet aktivt med hund i mange år.
Selv om jeg tidligere var engasjert i andre hunderaser,
har jeg alltid hatt stor sans for lundehunden. På 80-tallet
traff jeg Turid Helfjord og hennes to hannhunder Snadd
og Jæger. Hennes brennende engasjement for å redde rasen
og disse to trivelige hannhundene gjorde et uforglemmelig
inntrykk. Jeg liker hunder med historisk forankring og
et sundt og naturlig eksteriør. For et aktivt turmenneske
finnes det ikke bedre følgesvenner.
I 2013 fikk jeg endelig min første lundehund, Dunderdalens Iver og i 2016 ble Linesviken's Gote Io-Freyjason
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også en del av familien. Dette er to gode gutter med stor
personlighet. Vi driver aktivt med rallylydighet, agility og
utstilling. Felles aktivitet er morsomt og styrker samholdet
mellom meg og hundene.
Jeg har mye organisasjonserfaring gjennom jobb, politikk og fritid, og setter stor pris å bli forespurt en plass i styret i Norsk Lundehundklubb. Å være med og forvalte denne
viktige kulturarven er en oppgave jeg tar på meg med stor
ydmykhet.

Elisabeth Røsholdt (varamedlem til styret)

Jeg heter Elisabeth Røsholdt, er 63 år og bor i Numedal,
nærmere bestemt Rollag.
Jeg har for tiden 2 lundehunder og 4 terriere.
Har tidligere drevet med hundekjøring og oppdrett av
Alaskan malamute.
Har hatt diverse verv i raseklubber og hundeklubber
gjennom åra, blant annet som styreleder, har sittet i utstillingskomiteer og avlsråd. Er utdannet hundeinstruktør og
har diverse kurs innen avl og atferd.
Har i dag hund mest for kos og turgåing, men driver
også litt med utstilling da jeg fortsatt driver med oppdrett.

Solveig B. Steinnes (styremedlem)

68 år, bosatt i Bardu, der min mann og jeg eier og driver
et gårdsbruk med melkeproduksjon. Har to voksne barn, fire
barnebarn, samt et fosterbarn. Er utdannet agrotekniker,og
har tilleggsutdannelse i ledelse og en studie-enhet på HINT
i hundekunnskap. Har 7-8 år jobbet som journalist. Har p.t.
6 hunder, 3 collies og 3 lundehunder, hvorav en av hver rase
bor hos nære venner. Har hatt lundehund i fem år. Fikk godkjent kennelnavnet Northern Bones i 1997. Har til nå hatt to
kull lundehundvalper.
Jeg har bred og allsidig erfaring fra lagsarbeid og styreverv. Gode kunnskaper om hund og andre nyttige ting,
bl.a regnskapsarbeid. Jeg har et litt off-pist syn på avl. Har
bl.a. alltid ment at mentalitet og helse har vært viktigere i
avlsarbeidet enn utseende. På tross av det har jeg i en årrekke deltatt på utstillinger med hundene mine, og begge
mine voksne lundehunder er blitt NUCh. I NLK har jeg
vært medlem av redaksjonen i Lundehund-nytt siden 2012.
I 2015 ble jeg spurt om å delta i arbeidsgruppa for mentalitet
og adferd, og har vært med på å utarbeide den rasespesifikke
mentaltesten, samt spørreskjema om lundehunders mentalitet. Jeg har siden høsten 2016 også fungert som klubbens
kasserer og regnskapsfører.

Morten Sølsnæs Strandmoe (varamedlem til valgkomitéen)

Jeg er 55 år og er gift med Tove Elisabeth Strandmoe. Vi
bor i Sandefjord.
Til daglig jobber jeg i administrasjonen til Vidaråsen

Gjennomføring av valget 2017
Også i år ønskes skriftlig avstemming ved valget på
årsmøtet.
Ved de siste årsmøtene har punktet om valg på
dagsorden tatt uforholdsmessig lang tid å gjennom
føre. Det synes å være to årsaker:
1.

STEMMESEDDEL
Stemmesedlene utformes for å dekke både anbefalt
votering og kampvotering. Med kampvotering menes
der hvor flere kandidater fremmes enn de tillitsvervene som skal fylles.
Sett tydelig kryss ved den kandidaten du stemmer
på: kryss under kolonnen ”Ja” hvis du stemmer på vedkommende kandidat, kryss ”nei” hvis ikke. Ved flere
kandidater til et tillitsverv, setter du kun kryss ved
dem du stemmer på. Hvis du ikke ønsker å stemme
på en kandidat, lar du stemmerutene være uten kryss
(blank). Ved flere kandidater der det er for mange
kryss, vil stemmen forkastes.
STEMMESEDDEL SOM ER LAGT VED LUNDEHUND-NYTT
BENYTTES VED VALGET PÅ Å
 RSMØTET.

Årsmøtet har trukket ut i tid. Mange møtedeltakere
har forlatt lokalene før resultatet av valget er klart. Det
kan igjen svekke interesse og engasjement for klubbens styring og videreutvikling blant medlemmene.

FORHÅNDSSTEMMING
Stemmegivning med forhåndsstemmer er hemmelig (§3.2). Medlemmer i Norsk Lundehund Klubb har
stemmerett.

Det er to forhold som kan bedre denne situasjonen: endring av valgprosessen og bedre utforming av
stemmeseddelen.

•

Dersom du nytter deg av forhåndsstemming må
denne stemmeseddelen ikke signeres, men legges
i egen konvolutt. Lim igjen konvolutten og merk
den "FORHÅNDSSTEMME".

•

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

•

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

VALGPROSESSEN
Ved skriftlig avstemming ved valg følges nå følgende prosess:
•

Valg på årsmøtet startes ved registrering av
deltakerne på møtet og avsluttes av møteleder/
valgkomite noe ute i møteplanen. Avslutningen
må erklæres av valgkomitéen eller møteleder, og
avslutningen må være noe tidligere på møteplanen
enn selve valg-punktet.

FORHÅNDSSTEMMER MÅ VÆRE MOTTATT HOS NLK V/
LEDER INNEN TIRSDAG 27. JUNI 2017.

•

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

•

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

•

Valgt tellekorps starter tellingen umiddelbart ved
valg slutt.

Jeg (tydelig navn) gir med dette fullmakt til
..................................... for å stemme på saker på mine
vegne ved årsmøte på S anngrund camping 7. juli 2017.

•

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

Mvh......................................
(dato og underskrift til fullmaktsgiver)

Even Tveråmo (varamedlem til styret)

Er 62 år og jobber i videregående skole. Bor i Oslo, men
har aner fra Trøndelag og Nordland. Har lundehunden
Nanna, som snart blir 2 år. Er spesielt opptatt av kultur
og historie, og driver mye med friluftsliv, skog, fjell og sjø
- og Nanna er med over alt. Ønsker å bidra til at norske
hunderaser har en sunn og god utvikling.

Det er avholdt skriftlig avstemning med stemme
sedler som må fylles ut og leveres tellekorpset på
årsmøtet. Dette er siste punkt på årsmøtets dagsorden og tar erfaringsmessig litt tid å gjennom
føre.

2. Tellekorpset har brukt uforholdsmessig lang tid
på å telle opp stemmer og tolke resultatet. Dette
kan ha bakgrunn i komplisert og lite oversiktlig
stemmeseddel.

Svein B. Syvertsen (styremedlem)

Mitt navn er Svein Birger Syversen (36) , er bosatt på
Vestmarka i Eidskog kommune. Til daglig jobber jeg som
konsulent ved Magnor Glassverk, hovedsakelig da med premier til lag og foreninger.
Vi har hatt lundehund siden 2015, da hentet vi vår Leah
i Mo i Rana. Fritiden går med til turer i skog og mark med
hund og partner. Har aldri sittet i lignende verv før, men
håper å kunne lære, og samtidig bidra med mye positivt inn
i klubben.

Landsby i Andebu.
Vi har hatt lundehund i snart 8 år, og har i dag 4 hunder.
Vi driver litt oppdrett under navnet Kennel Syrinborg
Jeg har mange års erfaring fra styrearbeid for diverse lag
og foreninger.

FULLMAKT VED VALGET
Hvert medlem kan ha med seg en fullmakt fra et annet
medelem som kan brukes til å avgi stemme på saker som
legges frem på årsmøtet (NLK lover §3.2). Fullmakten skal
utformes slik:
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Oppdretter
samlingene
startet opp

Tekst: Sigrun Rytter og Bård Andersen
Foto: Solveig B. Steinnes

SAMMEN

FOR FLERE LUNDEHUNDER
REGIONALE SAMLINGER MED FOKUS PÅ AVL
for BÅDE hannhund- og tispeeiere
Vi vil fortsette å øke antallet lundehunder og ta vare på den lille genetiske variasjonen vi har. Da må
så mange hunder som mulig med i avl. Her er vi avhengige av at hver enkelt hundeeier deltar.
Avlsrådet vil i samarbeid med fylkeskontaktene arrangere en serie regionale samlinger med fokus på
avl på lundehund. Vi startet våren 2017 og vil fortsette utover året og videre inn i 2018.
Vi setter av en hel dag, slik at det blir god tid til å ta opp spørsmål og diskutere tema som måtte
komme opp. Tilbudet er gratis.
Program (kan bli endret):

Oppdrettersamlinger høsten 2017
Til høsten vil det bli fire samlinger med fokus på lundehundavl!
• Lørdag 30. september – Bergen (påmeldingsfrist 15. september)
• Lørdag 7. oktober – Hedemark/Oppland (påmeldingsfrist 15.
september)
• Søndag 8. oktober – Drammensområdet (påmeldingsfrist 15.
september)
• Lørdag 28. oktober – Trondheim (påmeldingsfrist 8. oktober)

09:30

Hva kreves av hannhund, tispe og
oppdretter?
- Formelt regelverk og planlegging
- Bruke databasen for å finne
mulige partnere
Paring

12:00

Lunsj

13:00

Drektighet (kjennetegn, foring,
forberedelser
Fødsel (hva skjer normalt – hva
annet kanskje?
Oppfølging av valper og tispe
Registrering av kullet hos NKK
Salg av valper

Påmelding til samlingene via lenke på k lubbens hjemmeside eller ved
sms til Sigrun Rytter: 
+47 974 76 608.

Slutt

Ingen påmeldingsavgift

16:00

Avlsrådets initiativ for å oppmuntre
flere lundehundoppdrettere er i
gang. Det er som tidligere omtalt
regionsvise dagssamlinger med
oppdrett som tema. Deltagere er alle hundeeiere som kan tenke seg å la hunden delta i avlsarbeidet, hanhundeiere, tispeeiere, nye og erfarne oppdrettere.
Målsettingen er at flest mulig deler kunnskap, erfaring og bygger nettverk slik at lysten og muligheten til å ha
valpekull kan bli en realitet.
Aller først ut ble Agderfylkene 22.april
Gunn Blix Trøite på Nodeland stilte stue og kjøkken til disposisjon og plutselig var vi samlet fra Lyngdal, Byglandsfjord, Kristiansand, Søgne og Arendal,
i alt 12 personer, 3 hunder og Hanna og Sigrun fra
Avlsrådet.
Det ble litt genetikk og retningslinjer og mye utveksling av praktiske erfaringer.
Veldig stas med så mange engasjerte og trivelige
folk. Og det beste av alt; det var mange med konkrete
planer og problemstillinger. Det ble en lang og intens
men trivelig dag hvor vi snakket om avl i små populasjoner, huskelista, finne partner i databasen. Deretter
var det paring, drektighet, fødsel og valpe- og tispestell.
Til slutt valpesalg og valpeformidlers oppgaver. Det var
nærmest en prestasjon å henge med på alt sammen,
men det skal nok bli flere lundehundvalper.

Så fulgte Troms opp 23. april
Sjefen sjøl, Merete, stilte sin trivelige leilighet i
Kroken utenfor Tromsø til disposisjon. 14 lundehundeiere fra Troms og Finnmark møtte opp. Christen og
Bård fra avlsrådet gikk gjennom mye av det samme
programmet som dagen før på Sørlandet, men med
noen justeringer etter de erfaringene Hanna og Sigrun
hadde gjort seg der.
Deltakerne hadde svært ulik erfaringsbakgrunn,
både når det gjelder avl generelt, og avl på lundehund
spesielt, og vi håper og tror samlingen bidro til å styrke nettverket mellom lundehundeierne i nord. Særlig
gledelig var det at flere hannhundeiere møtte opp. Det
planlegges kull på flere tisper i området, og vi krysser
alt vi har for at det skal lykkes!

Klubben stiller med infomappe, drikke og brød/kjeks. Deltagerne tar
med pålegg til lunsjen.
Informasjon om sted og endelig program sendes til deltagerne etter
påmeldingsfristen.

Både hannhund- og tispeeiere, ferske og erfarne oppdrettere er velkommen.
Sammen lykkes vi best!
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Eventyret om Ask fortsetter
Tekst av Lille Wagtskjold, foto Jon Wagtskjold

Mange har kanskje lest eventyret om Ask i Lundehundnytt nr
1-2016, og her kan du lese fortsettelsen om norsk-amerikaneren
Ask.
Det var, og er fortsatt, viktig
at Ask skulle komme i avl og bringe sine amerikanske gener videre
til vår norske lundehundstamme.
Han var ni uker gammel da han
kom hjem til oss, og hadde bare
en testikkel nede i pungen. Det
gjorde oss ikke så urolige da, for
det er ikke uvanlig at lundeguttene kan være litt sene med å få
siste testikkelen på plass. Men
tiden gikk, og ingenting skjedde. Han var blitt syv måneder og
hadde fremdeles bare en testikkel
i pungen da jeg kom i snakk med
en erfaren lundehund-oppdretter.
Hun fortalte om en hannvalp fra
hennes eget oppdrett som var blitt
ni måneder før den siste testikkelen kom på plass. Dette gjorde at
selv om det syntes som om ’alle’
rundt oss hadde gitt opp, fikk jeg
nytt håp om at det v
 ille ordne seg.
Da Ask var ni måneder
gammel syntes jeg at det virket

som noe var begynt å skje. Nå
var oppdretter og eier av Ask sin
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amerikanske pappa kommet på
norgesbesøk, og jeg fikk henne til
å ta en titt på Ask. Hun er veterinær og har nok sjekket ut et par
hannvalper tidligere, tenkte jeg.
Men også hun var u
 sikker på om
dette kom til å gå veien, som vi
sier. Fremdeles var jeg visst alene
om å tro på en lykkelig slutt. Jeg
masserte litt for å få steinen ned,
for det hadde jeg hørt kunne gi
resultater, og jeg fulgte nøye med
utover høsten. Og etter noen uker
måtte Jon si seg enig i at dette begynte å ligne noe. Det nærmet seg
ettårs-dagen til Ask, og nå var jeg
overbevist om at det bare var litt
tid om å gjøre før han kunne klareres for bruk i avl.
Beagletanten Kira skulle ha
vaksine i desember, og Ask var
med som støttekontakt for henne,
så da fikk veterinæren sjekke Ask
når han likevel var med. Og gjett
om jeg ble glad da hun sa: ”Jammen, dette må jo godkjennes!”
Reglene er slik at man får
ikke registrere valper etter hannhunder med testikkelfeil, og man
kan heller ikke delta med dem på
offisielle utstillinger. Hannhunder
som ikke har fått dokumentert på

utstilling at begge testiklene er
på rett plass, må derfor få utstedt
en testikkel-attest hos veterinær
eller hos en autorisert utstillings
dommer. (Dette gjelder også
hannhunder som har fått påvist
begge testiklene i pungen ved 7-8
ukers alder.) G
 leden sto i taket da
vi hadde attesten i hånden, og jeg
tror veterinæren var like glad som
jeg!
Som så mange andre hadde også vi opplevd at det er ikke
nødvendigvis bare, bare å få paret en lundehundtispe, eller at de
’tar seg’. Jeg var usikker på om jeg
skulle bruke Ask på den kom-

mende løpetiden til Daga, for
unge hannhunder uten erfaring
kan være klønete og ikke få det
til. Vår Daga var blitt 4,5 år uten
å få noe kull, tross flere forsøk, så
da var det litt om å gjøre å lykkes denne gangen. Men det viste
seg at da Ask fikk være sammen
med Daga hele tiden fra løpetiden begynte, så modnet instinktene parallelt med forandringene
hos henne, og når rette dagen
var der, gjorde han jobben uten
knussel, og uten innblanding fra
menneskelig hånd!
Ask og Daga fikk fire fine valper, to gutter og to jenter, og alt
gikk helt etter boken. De første
ukene fikk Ask bare lov å ligge
utenfor valpegrinden og beundre
valpene, men senere fikk de komme ut på gulvet, og han kunne
’leke’ med dem. Det har vært en
fornøyelse å se begge foreldrene
ta del i oppdragelsen og stell av
valpene, og Ask er en ansvarsfull
pappa som passer godt på sine
små!
Med dette håper jeg også å
kunne oppmuntre andre hann-

hundeiere til ikke å gi opp håpet
for tidlig, hvis de har en hund med
bare en testikkel. Det er i alle fall
ingen grunn til å kastrere en ung
hannhund, for nyere forskning viser at det er ikke større risiko for å
utvikle testikkelkreft hos en kryp-

Välkomna till jubileumsträffen i
Munkfors 28–29 juli
FREDAG 28 JULI
13:30 Samling vid Munkfors Brukshundsklubb för de som vill och kan!
14:00–15:00 Hundsportpresentation och demonstration av aktiva hundar.
Nosework, rally, agility och Freestyle
15:15–16:00 Prova-på station 1 (med tips och råd från aktiva utövare)
16:00–16:45 Prova-på station 2 (med tips och råd från aktiva utövare)
18:00 Gemensam grillning. SLS står för grillkol, grillar, senap och ketchup.
Mat och dryck tar du/ni med själva!

LÖRDAG 29 JULI
8:30–09:00 Ringträning och genomgång av vad betyder det som står på
bedömningslappen?
10:00 SLS-utställningen börjar. Domare är Christen Lang (mannen som var
med och räddade rasen en gång i tiden!)
16:00 Det omåttligt populära lundehunds-racet
Ca 17:00–17:30 Hundsportdemonstrationer av aktiva lundehundar samt ny
chans att prova på – Nosework, rally, agility och freestyle.
18:00 Jubileumsmiddag där Christen Lang berättar om rasen plus
överraskningar!

SÖNDAG 30 JULI
SKK Värmlands utställning i Ransäter.

torchid hannhund, enn det er
for andre hannhunder. Det er en
grunn til at Norsk Kennel Klubb
setter grensen til 18 mndr. for når
en oppdretter skal refundere penger til valpekjøper hvis en hannhund er kryptorchid.

Välkommen till Svenska Lundehundsällskapets
officiella utställning 29 juli, 2017 i Munkfors.
Domare Christen Lang, Norge
Klasser och avgifter
Valpar 4–6 mån 150 kr inofficiell
Valpar 6–9 mån 150 kr inofficiell
Kryptorchid 150 kr inofficiell
Junior 9–18 mån 300 kr
Unghund 15–24 mån 300 kr
Öppen 15 mån 300 kr
Champion 24 mån 300 kr
Veteran 8 år 150 kr
OBS! Vi har en klass för kryptochida hanhundar
OBS! Halva avgiften från tredje anmälda hunden
Efter ordinarie utställning blir det barn med hund 30 kr, anmälan i vårt sekretariat.
Alla priser utom BIR, BIM och vandringspriserna hämtas i sekretariatet.
Lotteri med fin-fina priser
Utställningen hålls på Munkfors Brukshundsklubb.
Jubileumsmiddag blir i klubbens lokal.
Vi kan erbjuda antingen en kötträtt, en fiskrätt eller barnmeny.
Kostnad ca 250 kr inklusive lättöl/läsk/vatten
samt kaffe med glass för en vuxenrätt.
Ange på anmälan under övrigt om du är
allergisk/överkänslig mot något.
Anmälan till utställning och middag görs på www.lundehund.se
OBS! Anmälan är bindande. Anmäl senast 26 juni 2017!

Varmt välkomna!
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Nytt fra krysningsgruppa:

Helsesjekk av Emil Frøy og Erik
Av Bård Andersen

NORSK LUNDEHUND’S
LABBER
av Dagrunn Mæhlen

I dette nummeret av LHN følger det også en artikkel om
”Labbepokalen snart 5o år”, og da er det greit å minne igjen
om ”adelsmerket ” til lundehunden, labbene med ekstratærne.
Litt i forhold til historikk, standard, avl, utstilling og funksjon.
Det meste er hentet med opplysninger fra Lundehundboka.

Valpen Bandwagon´s Anton Asksønn f. 05.03.17,
og her to uker gammel, viser fram sine fine
ekstratær på forlabbene. Foto: Jon Wagtskjold

Emil Frøy

Erik

De to hannhundene fra kullet etter lundehunden Profastur
og den islandske fårehunden Loppa er nå drøyt halvannet
år gamle. De er begge friske og raske og vitale og har nå
gjennomført sjekk av knær, hofter og øyne. Alle resultater
finnes i NKKs DogWeb på internett. Dessverre viste det
seg at Erik har en hofte med svak HD, mens den andre er

fri. Han vil etter alt å dømme aldri merke noe til dette selv,
men det betyr at han foreløpig ikke er prioritert for videre
avl i prosjektet. Broren Frøy besto imidlertid alle helsetester
med glans, og vi håper at han skal kunne få valper etter seg
i løpet av året.

Forskning på Giardia fortsetter -

Giardia-gruppen tilbyr test på Spesialen også i år
Av arbeidsgruppen
Informasjonsmøte om Giardia på
Sanngrund Camping, Skarnes, fredag
den 7. juli 2017 kl 18:00 – 18:45.
På fjorårets treff i Lofoten ble det
samlet inn 75 avføringsprøver av lundehundene som var der. Disse ble sendt
til Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU), og inngikk i en
pilotstudie av forekomsten av Giardia
hos lundehundene. Med tanke på det
følsomme mage- /tarmsystemet som
lundehunden har, ønsket Norsk Lundehundklubb å se nærmere på dette.
Bakgrunnen for dette ønsket var
at det har vist seg at noen lundehunder
har blitt alvorlig syke av Giardia (har
også hatt dødelig utgang). Veterinærer
har også erfaring for at lundehunder kan beholde parasitten selv etter
behandling, og at de her skiller seg
fra andre hunderaser. Om det er en
forbindelse mellom Giardia og IL er
det ennå for tidlig å si noe om. Lundehundklubben ønsker å gjenta screeningen på årets treff, og kanskje vil
videre forskning kunne gi oss verdifull
kunnskap om Giardia på lundehunden
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og behandlingen av den.
Pilotstudien i fjor viste at forekomsten av Giardia hos lundehund
så ut til å ligge rundt 18 %. Dette er
noe høyere enn det vi finner hos familiehunder generelt, der forekomsten
ligger nærmere 15 %. Videre så det
ut til at forekomsten av Giardia var
lavere hos de hundene som har rapportert IL, men da spørsmålene på
registreringsskjema fra NMBU kanskje
kunne misforstås, er dette litt usikkert.
Forekomsten var også noe høyere hos
unghunder under ett år. Det ble undersøkt 75 prøver, så tallene er nok noe
usikre da det var en liten studiepopulasjon, men de støtter opp under funn
fra tidligere studier gjort av NMBU.
Årets screening vil kanskje gi oss nye
tall som kan bidra til økt kunnskap om
Giardia.
Vi har også i år fått en avtale med
Kristoffer Tysnes på NMBU om en
god pris for å analysere prøver av lundehundene som deltar på treffet, og vi
kan derfor tilby testen gratis for alle på
treffet som ønsker å delta. En frivillig

egenandel på NOK 100,- blir likevel
satt stor pris på!
Studien blir anonymisert, og
klubben eller arbeidsgruppen vil ikke
få opplysninger om hvilke hunder som
tester positivt, kun antallet. Arbeidsgruppen ønsker imidlertid å kunne
følge opp de hundene som evt. tester
positivt, men dette er frivillig for de
hundeeiere det gjelder. De som deltok
i screeningen i fjor fikk svar direkte
fra Kristoffer Tysnes på Norges miljøog biovitenskapelige universitet, som
utførte testingen, og eierne av de hundene som testet positivt ble anbefalt å
kontakte sin lokale veterinær for videre
råd og behandling. Denne screeningen
er altså ikke en erstatning for å besøke
sin vanlige veterinær dersom en mistenker at hunden kan være syk.
Arbeidsgruppen som består av
Gerd Langenes (leder), Rita Daverdin,
Lille Wagtskjold og Alejandra Garcia
kan kontaktes på epost: giardia@
lundehund.no

Historikk
Det er ikke mulig å vite sikkert
hvordan og når disse egenskapene
hos lundehund oppstod. I dag regnes den mest sannsynlige forklaringen at lundehunden stammer fra en
liten spisshundtype der det hadde
oppstått en mutasjon som gav både
hyperfleksibilitet og polydactyli
dvs, mange tær. De fleste mutasjoner er ugunstige, men ikke i dette
tilfellet.
Valp med de største labber ble
som oftest regnet som best egnet
for jakt på Måstad, og vanligvis ble
en valp i et kull tatt ut til dette formålet og ble dermed også avlsdyr.
Standard
Potene skal være ovale og lett
utoverdreide, og det er ønskelig
med 6 tær hvorav 5 tær bør inngå
i støtteflaten på forlabbene. Potene
skal gi et kraftig inntrykk, og spesielt for lundehunden er ekstratærne.
På forlabbene er det fem treleddete
tær og en som er toleddet, mens det
på bakbeina er fire treleddete og to
toleddete tær. Ekstratærne på baklabbene er normalt mye mindre utviklet enn forlabbene.
Til ekstratærne er det utviklet
et godt muskelapparat, slik at de får
en praktisk funksjon. Noen ganger
kan lundehunden ha flere og også
færre tær i antall, eller de kan sitte
lengre oppe på foten, og 7 tær på
forlabb reknes ikke som feil.

 ange tærne. Flest mulig lundem
hunder bør brukes i avl, men har
f.eks. tispa dårlige labber eller mangler en tå, kan det være en fordel
om hannhunden har typiske labber.
Ingen hund er perfekt, og lundehundens labber varierer fra individ
til individ.
På utstilling skal det helhetlige inntrykket veie mer enn detaljer. Men den viktigste detaljen vil
alltid være labbene med de ekstra
tærne. Lundehundens bevegelser
blir 
meget spesielle i forhold til
andre raser. Derfor er det viktig at
dommer på utstilling og oppdretter
legger vekt på dette i bedømmelse og i avl. Uansett på utstilling så
er det dommerens avgjørelse som
teller.
En høyt premiert hund er ofte
en hund som eieren har stilt mye,
og jo flere dommere som har vurdert hunden, jo sikrere burde man
være på at denne hunden fyller
standarden for rasen og hvordan en
korrekt representant skal se ut.

Funksjon
Normalt ser ekstratærne ut til
å fungere svært godt. Når femte tåa
når ned i bakken slites den og er et
tegn på at den brukes aktivt. Potene med de ekstra tærne er lunde
hundens viktigste særtrekk og gjør
dem i stand til å ta seg godt fram i
stein og ur, og også i snø og i myrlendt terreng. I dypsnø har den
fordel av ”trugene” sine med å øke
tråflaten sine i forhold til jevnstore
hunder med normalt små labber.
Klørne er slitesterke og brekker
ikke lett.
Den brede fronten med de ekstra tærne, sammen med en trang
smal bak
beinsstilling gjør det
lettere for hunden både å komme
opp og ned bratte skråninger.
Godkjenning og tillatelse er gitt
av Ingvild S. Espelien, redaktør av
Lundehundboka.

Avl og utstilling
Allerede ved fødselen får en
inntrykk av kvaliteten på lundehundens adelsmerke, med de
Syrinborgs Tjorven (til venstre) og Fratercula's
Tango For To YNWA (høyre) er to unge lundehundtisper med gode ekstratær på sine labber.
Foto: Morten Strandmoe (Tjorven) og Elin D.W.
Johannessen (YNWA). Eierfoto.
Nr. 2- 2017
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LABBEPOKALEN ER SNART 50 ÅR!
Av Dagrunn Mæhlen

I fjor skrev jeg om
Måstadpokalen til
Lundehund-nytt nr
2-2016, og denne gang
har jeg tatt for meg
Labbepokalen. For
meg som ikke har lang
erfaring med rasen, kun
fra år 2002, så dukka
det opp mye man ikke
visste. Mye historikk som
er interessant og fint å få
med som informasjon i
Lundehund-nytt.
Labbepokalen har eksistert i snart 50 år, og jeg
tror at de fleste som deltar på spesialen i dag ikke er
kjent med det. Den første labbepokalen var satt opp i
1970 av kennel Valpåsen, og ble vunnet til odel og eie
i 1984 av Zenia og Christen Lang, kennel Enerhaugen.
Labbepokalen vi har i dag ble satt opp i 1985 av kennel
Enerhaugen, og den er fortsatt i omløp på spesialen.
Jeg skal prøve å ta dere gjennom historikken til
pokalen, som kanskje er den aller gjeveste å vinne.
Kennel Valpåsens labbepokal
Den første Labbepokalen ble en vandrepokal som

var satt opp så tidlig som 1970 av kennel Valpåsen. Den
het da kennel Valpåsens labbepokal. Denne kennel var
oppretta i 1944 av søstrene Harbitz, Aagot og Elisabeth.
Pokalen gikk til den lundehunden som etter dommerens
mening hadde de beste og mest korrekte ekstratær. Den
var da også utdelt på klubbens spesialutstilling og måtte
vinnes fire ganger med fire forskjellige hunder.
På denne tida var den største andel hunder fra
østlandet, hvor styret i klubben holdt til. I mange år
var det på Hauger skole i Bærum utstillingen foregikk.
Det deltok hunder fra øst - og vestlandet og opp til
Trøndelag på denne tida.

Labbepokalen vunnet fra år 1970:
1970 - Lundeurens Eir II - eiere og oppdrettere Eleanor og Edith Christie
1971 - Nupen II - eiere Anne-Lise og Roar Torsteinsen, oppdrettere Hilda og Fredrik Torsteinsen
1972 - Tussa - eiere Anne-Lise og Roar Torsteinsen, oppdretter Elsa Raastad
1973 - Lex - eier Anna Wiers Clausen, oppdretter Leif Lilleås
1974 - Maahornets Maast - eiere og oppdrettere Anne-Lise og Roar Torsteinsen
1975 - Tyra Av Enerhaugen - eier Trygve Færøvik, oppdrettere Zenia og Christen Lang
1976 - Hårek Av Enerhaugen - eier John S. Sørensen, oppdrettere Zenia og Christen Lang
1977 - Tuva Av Enerhaugen - eier Aase Rolandsen, oppdrettere Zenia og Christen Lang
1978 - Aura Av Ekrene - eiere Zenia og Christen Lang, oppdretter Aase Rolandsen
1979 - Brynjar Av Enerhaugen - eiere og oppdrettere Zenia og Christen Lang
1980 - Varg Av Enerhaugen - eier Frida Johnsen, oppdrettere Zenia og Christen Lang
1981 - Tuva Av Enerhaugen - eiere og oppdrettere Zenia og Christen Lang
1982 - Tanja - eier Turid Thoresen, oppdretter Roar Ballangrud
1983 - Brage Av Strandbo - eiere Alice og Jostein Husebø, oppdrettere Inger og Kjell Strand
1984 - Geira Av Enerhaugen - eiere og oppdrettere Zenia og Christen lang
I 1984 hadde Zenia og Christen Lang fra kennel Enerhaugen vunnet den 4 ganger og fikk den da til odel
og eie.
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Kennel Enerhaugens labbepokal
Kennel Enerhaugen satte opp en ny vandrepokal
med samme kriterier som tidligere fra 1985, og det er
den vandrepokal vi har i dag.
Kriterier:
• Pokalen tilfaller eier av den av de utstilte hunder
som har de anatomisk mest korrekte labber (best
utviklede ”ekstratær”).
• For å kunne delta i konkurransen om pokalen må
hunden på utstillingen ha oppnådd 1. premie i en
av kvalitetsklassene eller delta i CHK.
• For å vinne pokalen til odel og eie må eieren vinne
den 4 ganger og med forskjellige hunder.
• Hund som eies av giverne, deltar ikke i konkurransen
om pokalen. Eier av hund som har skaffet ”napp”
i pokalen, er ansvarlig for at hunden ikke senere
kommer i betraktning.
• Pokalen settes opp en gang årlig på Norsk
Lundehund Klubbs utstilling eller på utstilling
bestemt av Norsk Lundehund Klubbs styre.

På labbepokalen fra kennel Enerhaugen er det
inngravert eiere med hunder som har vunnet i årene
1985 til og med år 2009. Og frem til og med 2009 har
Barbro og Hans Gustavsson tre napp i pokalen. Aagot
og Elisabeth Harbitz, Solveig og Karl Heide Arild, Liv
Skjervik og Torhild Olsen har to napp hver i pokalen.
Dette står på hjemmesida som informasjon i dag under
vandrepokaler.
Så tar vi historikken videre der Torhild Olsen
mottok labbepokalen i 2010 med Trodliskogen’s
Trym Runasønn, så ho har også tre napp i pokalen.
Merete Evenseth har to napp i pokalen fra 2011 med
Lundestugu’s Linjadatter Alfa Frøya og fra 2013 med
Mopsegårdens Gurine. Og Liv Skjervik har som nevnt
også to napp i pokalen.
Det er nok større deltakelse på spesialen i dag enn
tidligere, utstillingen arrangeres flere steder i landet, og
derav større konkurranse om denne pokalen med eiere
fra hele landet og også fra utlandet.
Nedenfor viser vi de som har fått labbepokalen fra
år 2002 i bok som følger Labbepokalen, og denne boka
starter på dette året.

Labbepokalen vunnet fra år 2002:
2002 - Fiskebekken’s Bera - eier Torhild Olsen, oppdretter Toril Tveit Munthe-Kaas
2003 - Paluna’s Viljar - eiere og oppdrettere Liv og Einar Skjervik
2004 - Ask - eier Barbro og Hans Gustavsson, oppdretter Brit Hege Kvalnes
2005 - Lundestugu’s Ea-Kaisa - eier Unni Johansen, oppdretter Gro W. Viken
2006 - Silversound’s Ella Cinderella - eier Anneli Häggblom, oppdretter Raili Bloigu
2007 - Åskroghs Loke - eier Klaus Burschil, oppdretter Åshild Krogh Ulriksen
2008 - Edda Av Vinterskogen - eier Beate-Annette Løvlid, oppdretter Ingvild S. Espelien
2009 - Paluna’s Runa - eier Torhild Olsen, oppdretter Liv Skjervik
2010 - Trodli-skogen’s Trym Runasønn - eier og oppdretter Tohrild Olsen
2011 - Lundestugu’s Linjadatter Alfa Frøya - eier Merete Evenseth, oppdretter Gro W. Viken
2012 - Eriksro Vackra Afrodite - eier Antoinette Rey, oppdretter Anneli Rosenberg
2013 - Mopsegårdens Gurine - eier Merete Evenseth, oppdretter Beate Annette Løvlid
2014 - Heike Av Vinterskogen - eier Gunn Tove Ormset, oppdretter Ingvild S. Espelien
2015 - Værøy-Drotten Av Vollakloa - eier Solvor Melum, oppdretter Dagrunn Mæhlen
2016 - Frontpage Arna Atladottir - eier Dagrunn Mæhlen, oppdretter Johanna Olsson
2017 - ?
I tillegg til vandrepremien på Labbepokalen og bok er det gitt et bilde av labben, som første gang ble
gitt i Lofoten i 2016. Denne er gitt av Christen Lang og laget av Roar Torsteinsen.
Pr i dag har ingen eier oppfylt kriteriene for å vinne pokalen, der eieren må vinne den 4 ganger og
med forskjellige hunder. Det forteller at det er vanskelig å oppnå denne pokalen, men blir desto større
når dette skjer. Kanskje er det også riktig at denne pokalen er evig vandrende.

Kennel Valpåsens labbepokal

Kennel Enerhaugens labbepokal

Jeg takker og har fått opplysninger fra
Christen Lang, Roar Torsteinsen og Turid
Helfjord. Disse har muliggjort å få med
historikken og å gå tilbake til labbepokalens
opprinnelse.
Kriterier om labbepokalen er hentet på
hjemmesida under vandretrofeer.
Gjør også oppmerksom på at titler ikke
er tatt med i de opplysninger som står i boka,
samt at navn på personer er skrevet slik de
står i boka under det enkelte år.
Bilder til artikkelen i samarbeid med
lay-out/produksjon Jon W.
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Erfaringer fra en
førstegangsoppdretter
Tekst og bilder: Kari Gording

Elise med de tre første fra Godhunden kennel

Før vi fikk Zelda, leste vi Lundehundboka, så tv-program og besøkte en lundehund. Vi hadde også noen telefoner for å bli mest mulig kjent med rasen. Vi forsto at det å ha tispe forpliktet. Jeg fikk en
forventning om at senest innen tispa var tre år, måtte vi forsøke å få
et kull. Men til alle som spurte, sa vi at vi først måtte få skikk på den
hunden vi hadde fått, så fikk vi se siden. Det var sant det også.
Men gleden var stor i familien da
vi høsten 2015 begynte forberedelsene
til kull. De aktuelle sidene i Lundehundboka ble lest på nytt, sjekklista
på Lundehund.no ble lest om og om
igjen, og mange kvelder ble brukt på
søk og å rangere hanner i Lundehundbasen. Etter hvert fant jeg ut at for å få
fram de som hadde lavest innavlsgrad
i forhold til Zelda, kunne jeg ikke søke
blant alle. Fylke for fylke ble gjennomgått, og lister skrevet opp. Hanner av
interesse ble sjekket “motsatt vei” i
Lundehundbasen, for å se om andre
tisper i nærheten av hannen var bedre match for ham enn vår Zelda. Slik
oppdaget jeg at ved å søke parringspartner til hannene, fikk jeg fram navn
på deres eiere (den muligheten har
dessverre blitt borte igjen i basen nå).
Det jeg hadde lest, gjorde at jeg
så etter lavest mulig innavlsgrad, på
hanner bosatt i akseptabel avstand, og
som helst hadde valper fra før. Dessuten ville jeg jo at hannen skulle være
fin. Ved hjelp av data fra Lundehundbasen, sjekket jeg utstillingsresultater
hos NKK. Jeg fant ut at det er relativt
få hanner som har vært brukt i avl,
og at de fleste hunder ikke stilles ut.
Det var ikke mulig å finne en hannhund med avkom hvor alle avkom
mene hadde vært på utstilling. Etter
mange timer med søk forsto jeg at å
sikre det ideelle ikke gikk. Så vi gikk
38
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etter innavlsgrad, og valgte dermed
ikke å fri til godt premierte hanner i
nærheten. For av alle levende hanner,
var en 7 år gammel lundeherre to-tre
timers kjøretur unna, i særklasse når
det gjaldt innavlsgrad. Han hadde ikke
avkom, og var a ldri stilt ut, så noen
sjekker måtte til. Jeg fant fram til eier
og traff velvilligheten selv da jeg ringte. Visst kunne vi få sjekke ut Varg.
For en hund Varg var! Fantastiske klør, vakker hvit krage, og med det
mest fantastiske lynne. Vi ble betatt,
både av hund og eier Bjørn. Bjørn hadde hatt lundehunder i 48 år! Det var
morsomt å høre ham fortelle. Vi avtalte å låne med oss Varg på utstilling for
å få bekreftet testikkelstatus. Vi skulle
til og med få låne han fra kvelden før
utstillingen. Jeg var så oppglødd av
tanken på å skulle avle på Varg at det
først var da utstillingsnummeret hans
kom, det gikk opp for meg at jeg hadde
glemt å melde Zelda på utstillingen!
Da vi hentet Varg for utstilling,
hadde Bjørn alt ordnet med testikkelattest fra veterinær. Varg oppførte seg
eksemplarisk på hotelltur med oss.
Godtok Elises trening og håndtering
for å bli kjent før utstilling gjorde han
også. Det var helt greit å plutselig skulle stå på toppen av en utstillingsvogn, i
et ukjent hotell sammen med folk han
ikke kjente og få sjekket tenner og klør.
Uten sidestykke er han den lundehun-

den jeg har møtt med roligst lynne. Da
spilte det ingen rolle om han satte seg
og ga labb istedenfor å stå korrekt på
utstilling. Blått var seier, for selv for
meg som er uerfaren var det lett å se
at det var utstillingstrening som manglet for å få bedre utstillingsresultat for
denne hunden. Å bevare Varg sine gener og gode lynne for ettertiden, ble en
ekstra motivasjon for valper. På toppen av det hele skulle vi få låne Varg
hjem når parring var aktuelt. Så ville
vi sleppe stress med kjøring for å treffe
høybrunst.
Vi reiste fornøyd hjem og ventet
på løpetid. Den kom senere enn antatt.
Mye senere. Da den endelig kom, var vi
så klare at Varg ble hentet første helg.
Så var det bare å la hundene bli kjent.
Det gikk lett, de så lett forelskede ut,
og alt andre dag var Varg velkommen
til å ligge i alle Zeldas senger. Vi tenkte
vi hadde den ideelle hormonstimulans
til begge to. Uka gikk med ren hygge.
Mot ny helg merket vi på Zelda at noe
var i ferd med å skje. Hun så lidende
ut, gikk rundt og tråkket, jukket litt og
siklet så det skummet rundt munnen
hennes en natt med fullmåne. Dagen
etter var hun tilbake i vanlig form,
men jukket mye, knelte nærmest på
gulvet med bakbeina. Varg gikk bare
unna når hun gjorde dette. Han viste
ellers generelt litt mer interesse, men
var lunken. Selv om hundene hadde et
rom for seg selv med gammelt gulvteppe og godt feste på gulvet skjedde
det ikke noe. Og om vi skilte dem,
sov begge like rolig hver for seg som
sammen, natta igjennom. Varg hoppet
flere ganger opp og la forlabbene oppå
henne, men helst fra siden, noe som
førte til at hun lett mistet balansen og

tok noen skritt til siden. Da datt han
av og de ga seg. Mandag virket Zelda
mindre “gira” enn hun hadde vært
på lenge. Hun var ikke sur eller avvisende, bare ikke interessert i ham slik
hun hadde vært. Etter middag puttet
vi begge i bilen og reiste til dyrlegen.
Dyrlegen gjorde en utstryksprøve av
Zelda, og konkluderte med at hun var
i brunst. Han gjorde også en undersøkelse av Varg, men fikk ikke respons.
Det lykkes ikke å tappe Varg for å undersøke sæd og eventuelt foreta inseminering. Dyrlegen kontaktet en spesialist på tapping som også kan foreta
inseminering helt inn i livmoren på
tispa. Det ville i tilfelle gi større sjanse
for befruktning enn vaginalinseminering slik vanlige dyrleger utfører.
Tilbakemeldingen fra spesialisten var
klar; en hann på over sju år som oppførte seg slik vi beskrev, hadde med all
sannsynlighet måttet vente for lenge
før han fikk forsøke parring. Så ville vi
ha valper nå, burde vi finne en annen
hannhund.
Veileder for nye oppdrettere anbefaler å ha flere hanner på liste. Jeg
hadde ikke fulgt den anbefalingen. Jeg
syntes det var vanskelig å si “jeg vil
helst bruke en annen, men kan jeg få
bruke din hund dersom det skjærer
seg?”. Nå hastet det, Zelda var i brunst,
det var allerede blitt kveld, og dagen
etter var ny arbeidsdag. Jeg angret
på at jeg ikke hadde gått mer inn for
å få til avtaler med de flotte hannene
med parringserfaring vi kjente fra utstillinger. Men jeg hadde ikke behøvd
å bekymre meg. Jeg har gode minner
fra kontakt med lundehundeiere den
kvelden. Først til Morten for å diskutere hva gjør vi nå, så til Belinda for å
be om å få låne en hannhund - sånn
helst alt i kveld, og gjerne be vår egen
hund på overnatting i tillegg. På vei ut

Zelda velger sengeskuffen til Elise for å føde

til Belinda og Kjell ringte jeg Bjørn for
å fortelle han at Varg ville kom hjem
dagen etter. Alle jeg ringte var vennligheten selv. Det er mye herlige folk
med lundehund!
Det sies tisper kan være “billig
villige”, jeg følte meg i grunnen billig selv, så ivrig som jeg var da vi fikk
komme til Odin med Zelda. Og Zelda
viste straks en annen attityde da hun
kom i nærheten av Odin enn vi hadde
sett noen gang før. Samme kveld parret de første gang. Da jeg hentet henne
igjen etter å ha kjørt Varg hjem dagen
etter, var hun alt parret for annen
gang. Etter dette ble det ytterligere to
besøk og parring hver gang. Så var det
bare å slå oss til ro og vente på neste
fase.
Vi var tidlig rimelig sikre på at
Zelda var drektig. Hun kastet opp. Vi
hadde fra første dag i løpetida gått over
til drektighetsforet HT42d fra Royal Canin, og det var anbefalt fram til
dag 42. Før parring hadde dette vært

Zeldas vekt på uker (dager) e@er første parring
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et kjærkommet bytte, nå var hverken
det eller vanlig for fristende. På dag 28
etter første parring var vi hos dyrlegen
for å ta ultralyd. Da tre fostre viste seg
på skjermen var alle enige om at vil
hun ikke ha det hun får, får hun få noe
hun vil ha. Så da ble det valpepate fra
boks. Og b-vitamin fra kapsel strødd
over. Jeg vet at b-vitamin (folsyre) er
viktig for å forebygge ryggmargsbrokk
hos mennesker - og har en hypotese
om at forebygging av ryggmargsbrokk
også kan forebygge hareskår. I tillegg
hadde jeg lest om en mulig sammenheng mellom mangel på b-vitamin og
IL. Valpematen var oppgitt med 6%
fett. I ettertid har jeg fått vite at det
tilsvarer tørrfor med 28% fett. Bra jeg
ikke visste det mens Zelda åt det! Men
hun la på seg slik vi ønsket.
Etter hvert som Zelda vokste, ble
hun mere rolig. På vei hjem fra hytta i
vinterferien, var hun glad for å få sitte oppi sekken. Hun ble også mindre
interessert i folk og andre hunder når
vi var ute og gikk tur. På dag 55 hadde
hun plutselig slim hengende bak. Da
ble valpekassa gjort klar, jeg tenkte nå skjer det.
Dagen etter leste jeg at slimproppen kan gå ei uke før valpene kommer. Og at ormekur bør gis en uke
før fødsel. Mange steder står det om
ormekur til valpene, men jeg hadde
ikke notert at det også bør tas like før
fødsel. Men veterinær bekreftet at det
er lurt, så vi hev oss rundt for å få ordnet det. Og så fortsatte vi å vente 56,
57, 58, 59. Vi var glade for påskeferie
og fri. Kroppstemeratur skal være et
Nr. 2- 2017
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digvis hjalp det. De kviknet til, vekstkurvene pekte igjen oppover. I ettertid
ser vekstkurvene ganske jevnt stigende
ut. Men jeg vet hvor bekymret jeg var,
fordi kurvene flatet ut rundt 30. mars.
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Tre uker gamle flyttet valpene
inn på kjøkkenet. Det var vanskelig å
gå fra dem, så underholdende som de
var å se på. Kjøkkenet vårt var fylt av
liv og glede! Samtidig begynte en tid
hvor vi var opptatt av at valpene skulle få møte flest mulig mennesker - og
andre hunder som regelmessig fikk
vaksine slik at de ikke kunne smitte
valpene. Det var morsomt å se hvor
lett valpene lærte og vennet seg til ting
- bilkjøring som Zelda ikke liker, var
ikke noe problem, og vi kjørte mange
turer, med en og en eller hele flokken.
Det var også fascinerende å se hvordan
nabohunder, som kan være “gamle og
sære” ble som omsorgsfulle gamle tanter da de kom i nærheten av valpene.
Valpene fikk oppbløtt tørrfor
første gang kvelden før de fylte 4 uker.
Alle valpene var svært klare for fast
føde, og økte fort både vekt og inntak
av mat. Men da valpene fikk fast føde,
sluttet Zelda å sove sammen med dem
på nettene. Og fem dager etter at valpene ikke bare diet, hadde Zelda akutt
jurbetennelse i ene patten da vi kom
hjem fra jobb. Patten så rett og slett
ut til å kunne sprekke. Hos veterinæren sa de “kom med en gang!”. Zelda
fikk sprøyte, antibiotikakur og sterke
smertestillende tabletter. Så lenge Zelda fikk smertestillende, burde valpene
ikke die henne. Det skulle vise seg vanskeligere å holde valpene unna Zelda
sine patter enn vi hadde trodd. Men
vi slapp heldigvis å gi Zelda smertestillende tabletter, for da vi kom hjem
satte jeg hele hunden opp i badekaret
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Film av Zeldas fødsel finner du på hjemesiden
til Norsk Lundehund Klubb - http://lundehund.no/
index.php/avl-og-paring/tips-til-forstegangsoppdrettere/videofortelling, eller ved å scanne QR-koden nedenfore med mobilen eller nettbrettet ditt.

1 )Det kommer gule flekker i valpekassa
2) Søsken sover anføttes
3) Terje og valper raster på skogstur
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Sent på kvelden skjærtorsdag,
skjønte vi at det snart ville skje. Zelda
ville stadig ut, og det syntes på henne
at hun hadde åpningsveer. Hun “ulte
uten lyd” som det står i Lundehundboka. Men da veene startet for alvor,
kom det lyd som bekreftet at dette var
ikke godt! Etter noen vonde rier forlot
hun valpekassa og søkte til sin vanlige
soveplass, i skuffen under senga til Elise. Vi flyttet fødemadrass etter og lot
henne være der hun føler seg tryggest.
Klokka 01.05 natt til dag 60 etter første parring, kom Zeldas førstefødte, en
tispevalp. Med første ute var det verste
over. 8 minutter senere kom en hanne,
og i løpet av ett kvarter hadde Zelda
født alle sine tre valper. Tispa veide
204 gram, begge hannene 199 gram. Så
fort de var tørket og slikket rene, flyttet
Zelda og valpene inn i valpekassa, som
var plassert i voksen-soverommet.
Zelda hadde mye melk og var en
kjærlig mor. Morgenen etter valpingen
er eneste gang jeg har hørt hun knurre
til meg. De første døgnene gikk hun
bare ut av valpekassa når hun fikk på
bånd og beskjed om at hun skulle ut.
Hun fikk servering i valpekassa; havrevelling med blåbær, valpepate, godt
kokt ris og torsk, rått egg. Og i tilfelle
hun skulle bli sulten mellom serveringene, hadde hun hele tiden lager av
det beste tørrfor på krypkanten langs
sidene på valpekassa. Hun åt og melkespruten sto.
Men fire døgn etter fødsel peset
Zelda mye på natta, uten å ville ta til
seg vann. Jeg var bekymret for kalkmangel, for jeg hadde ikke klart å få
tak i granulert kalk slik noen hadde
anbefalt. Yoghurt så ut til å roe henne litt. Hun hadde vært løs i magen,
nå ble hun verre. Temperaturen som

jeg ikke hadde målt siden før valpene
kom, var oppe i 38. Hun var fortsatt
god og tett i oppfølgingen av valpene, men plagdes tydelig. En sjekk hos
dyrlegen ga ingen klare svar, men hun
fikk en kalsiumsprøyte. Da bedret formen seg raskt, men hun hadde fortsatt
diare. Valpene kunne på denne tiden
ikke gå, de “svømte” rundt henne, og
smattet og sugde både her og der. Hvite håndklær ble brukt for å følge med
i valpekassa. Det ble flere gule flekker,
og den ene valpen hadde diare og var
blitt veldig slapp. I løpet av en dag så
vi størrelses forskjell på denne og de
to andre. Vekta viste stagnasjon rundt
300 gram. 300 gram dehydreres fort.
Jeg så for meg IL og død på alle fire
hundene, og angret på at det i det hele
tatt hadde vært besøk i huset. En uke
gammel var den syke valpen ute på sin
første biltur, inntullet i ett pledd kjørte jeg ham til dyrlegen. Der fikk jeg,
som aldri hadde satt en sprøyte før,
opplæring i å sette antibiotika i nakkeskinnet på den. Samtidig fikk Zelda en
ny kalsiumsprøyte av dyrlegen. Etter
dette var heldigvis hun bra. Men det
gikk bare til neste dag før vi så at alle
tre valpene hadde diare og ble slappe.
Så ble det dager hvor noen måtte gå ut
med Zelda, valpene skrek mens Elise
holdt og jeg stakk dem etter tur. Hel-
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godt mål for å se når valpingen vil skje
… men vi fant ut at kroppstemperatur svinger i løpet av dagen på hunder
også.
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og tappet varmt vann. Zelda hadde vondt,
men med varmt vann godt opp forbi alle pattene slapp melka taket og jeg fikk håndmelket
henne tom.
Tispevalpen skulle forbli hos oss. Men
nye hjem til de to hannene ble neste fase.
Fordi vi hadde fått Zelda gjennom klubbens
valpeformidler, ønsket vi å selge gjennom
valpeformidler også. Vi fikk liste over interessenter og satte oss til med intervjuliste for å
ringe og sjekke ut aktuelle kjøpere. Det gikk
ikke helt slik vi hadde trodd. Noen syntes
de hadde stått alt for lenge på venteliste og
hadde skaffet seg en annen hunderase, noen
trodde de måtte vente mye lengre og var ikke
klare nå. Noen skulle pusse opp kjøkken,
noen ventet barn, og noen hadde akkurat
byttet jobb. Etter å ha ringt 14 stykker hadde
vi enda ikke møtt noen som var reelt interessert i valp. Så da kom bekymringene for om
vi skulle få solgt. Burde vi ha annonsert, eller
etterlyst interessenter på facebook? Heldigvis
var også den bekymringen ubegrunnet. Da vi
kom over skepsisen om å sende den ene valpen langt bort, løste det seg og vi fikk kontakt
med to fantastiske unge par som ønsket seg
valp. Til Sverige ble det mange telefonsamtaler, og vi var helt sikre på at den valpen ville
få det fint selv om vi ikke fikk møtt de nye
eierne før de kom for å hente ham. Det andre
paret kom slik vi ønsket på besøk på forhånd.
Og siden tispa Amy ble værende, ble det heller ikke plagsomt rolig etter at hannene hadde flyttet. Egentlig var det godt å bare ha ansvar for sosialisering av en valp.
Når jeg tenker tilbake på erfaringene med valper, er det mange bekymringer å
minnes. Men mest av alt minnes jeg opplevelsen av å bare se - i mange timer bare satt vi
og nøt synet av dem. Gleden av liv kom nært.
Og det er fantastisk å følge valpene etter at
de er flyttet ut. Facebook er fint for å følge
med på hvordan de utvikler seg og lever. Vi
har fått nye venner og det er fint å møte både
to og firbente på utstillinger og besøk. Så vi
skal nok ha valper i huset igjen, vi må jo det vi som har en tispe til i huset. Og neste gang,
da er jeg jo litt erfaren og kan kanskje klare å
bekymre meg mindre, kanskje.
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samt to flotte valpekull, før hun døde så alt for tidlig,
bare 7 år gammel. Henne glemmer jeg nok aldri.
Lundehundene jeg har oppdrettet, fem i tallet, er
enda ikke voksne, men Nova Saga av NB som jeg har
beholdt eierretten til, blir nok ikke glemt.

Oppdretterpresentasjon:

Kennel Northern Bones
Solveig Bjørkenes Steinnes

Hvor lenge har du drevet oppdrett av lundehund?
Mitt første valpekull av lundehund ble født 20. februar
2016. Det besto av en tispevalp.
Hvem var din første lundehund? Hvilke hunder har
du nå?
Jeg kjøpte Amie (NUCH Vingheias Vendelin) i 2012.
I dag har jeg også Mikkel (N SE DUCH NordCH
EUJW-15 SE V-16 Ulfrigga Lundes Tor) og deres
datter Ayla (Nova Saga av Northern Bones) som jeg
har beholdt eierretten til, men satt bort på for. Det
siste tilskuddet til flokken, Sussi, (Bandwagon´s Alva
Dagadatter) er i skrivende stund bare 8 uker gammel
og nettopp kommet i hus.
Hvordan/hvorfor begynte du med oppdrett av
lundehund.
Jeg har i årevis drevet oppdrett av Collie Langhår.
Den rasen krever mye pelsstell og er ganske stor, og
jeg hadde lyst på en litt mindre og mer lettstelt hund,
som jeg både kunne stille ut og drive oppdrett på.
Da NKK startet en kampanje for å få flere til å være
med og ta vare på de norske rasene, var valget enkelt.
Det måtte bare bli Lundehund, en rase jeg har kjent
og vært betatt av siden jeg tidlig på 1950-tallet traff
en lundehund for første gang. Jeg har flere ganger i
livet tenkt at jeg skulle ha en slik, men tiden strakk
ikke til, og det var ikke lett å finne en valp å kjøpe.
Etter at jeg hadde bestemt meg for å prøve å finne en
valp sto jeg forøvrig på venteliste i nesten et helt år
før den rette tispevalpen dukket opp.
Fikk du hjelp i begynnelsen f.eks av oppdretter
eller noen andre?
Jeg har ikke hatt behov for noe særlig hjelp til selve
oppdrettet, siden jeg har 20 år som oppdretter fra
før av. Men jeg har fått masse tips og hjelp til å finne
egnede hanhunder av Amies oppdretter, Gunn Tove
Ormset, Anneli Rosenberg og av NLK- databasen.
42
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Hvordan kom du fram til kennelnavn?
Kennelnavnet valgte jeg den gangen jeg begynte med
oppdrett av Collie; det er navnet på gården vi bor
på, oversatt til engelsk. Det passer vel ikke så godt til
Lundehund, men den gangen hadde jeg ingen planer
om å avle noe annet enn collie.
Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du
husker spesielt?
Jeg har oppdrettet mange fantastiske hunder av
rasen Collie. En av dem er tispa fra mitt aller første
kull, Ayla Hunter av Northern Bones. Hun ble
NUCH og hadde opprykk til klasse 2 i lydighet,

Hva er det vanskeligste med oppdrett av lundehund?
For meg var det å få hundene til å pare seg som var
bøygen. Jeg reiste både til Finland og Trøndelag med
Amie, uten at det ble noen paring. Det var da jeg fant
ut at jeg måtte ha egen hanhund. Etter at Mikkel kom i
hus ordnet det seg etter hvert.
Er du fornøyd med lundehundens helse?
Mine lundehunder ser ut til å ha god helse, men jeg
vet jo at både Amies mor og tante døde etter alvorlige
anfall av IL. Så jeg tror vi trenger å gjøre noe med
helsesituasjonen.
Hva synes du er bra med Norsk Lundehund?
For det første er det en passe stor, lettstelt og kvikk
hund, som alltid er glad og lykkelig, og som klarer
å sette farge på min hverdag. Det er umulig å være
sur og gretten med en overlykkelig liten lundehund
hoppende rundt beina. Og for det andre er det en
selvgående hund, som elsker å være med overalt, og
som er en super turkamerat. Og sist men ikke minst;
det er en kulturskatt som vi må ta vare på og sette pris
på at vi har klart å bevare.
Har du samarbeidet med noen utenlandske
oppdrettere?
Egentlig ikke, bortsett fra at jeg har kjøpt hund fra
utlandet.

Hvordan synes du dommerne bedømmer
lundehunden som rase?
Det er ikke så mange utenlandske dommere som
kan Lundehunden godt nok til å bedømme rasen
rettferdig. En del norske dommere er også ganske
blanke på rasen, men de fleste av dem kan rasen bra,
og dømmer rettferdig. Jeg tror Dommerkompendiet
som klubben har laget er et utmerket hjelpemiddel for
å få bedre kunnskap, og at det gjør utslaget.
Er hundene dine med på andre aktiviteter?
Vi bor ganske avsides, så organiserte aktiviteter blir
det ikke så mye av. Men vi trener både lydighet og
spor, og hundene mine elsker å trekke, især når vi går
på ski. Det er utrolig mye kraft i disse små kroppene.
Jeg har også kjøpt inn agilityutstyr, slik at vi kan
trene litt hopp og sprett ute i hagen. Mine dager som
deltaker i konkurranser er nok over, pga alder og
helse, men hundene får likevel lov til å røre på seg.
Hva er din visjon for ditt framtidige oppdrett av
lundehund?
Jeg ser for meg å kunne være med i arbeidet med å
bevare og formere rasen og gjøre en innsats for at
rasen skal bli bedre kjent av folk flest, både i Norge
og i utlandet. Jeg håper å kunne få fram mange flotte
hunder, som har like supert gemytt og like gode
egenskaper som sine foreldre, og at jeg kan være
stolt av at de bærer mitt kennelnavn. Jeg går ydmykt
i sporene etter de gamle som så verdien i denne
enestående rasen, og som la ned så mye tid og krefter
for å redde den grunnstammen vi i dag fortsatt avler
på. Jeg ønsker å bidra til at rasen blir enda bedre, enda
friskere og enda mer utbredt, samtidig som vi bevarer
alt det som er unikt ved den.

Har du eksportert eller importert noen
lundehund?
Min Mikkel er innkjøpt fra Danmark.
Stiller du ut hundene dine?
Ja, jeg stiller ut hundene mine, og reiser
ganske mye for å delta med de superfine
og herlige lundisene mine. Begge mine er
blitt utstillingschampioner, det synes jeg er
veldig bra.

Bilder:
Til venstre - fra Spesialen i Lofoten 2016,
Mia Torsdatter av Northern Bones (beste
valp) sammen med dommer Aase Jakobsen.
Til høyre - fra European Dogs Show på
Lillestrøm 2015, raseparaden med Mikkel og
Amie.
Foto- Jon Wagtskjold
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Lillelunden

Årets nordiska möte i Finland
Text Annika Ågren, bilder Pirjo Korhonen och Annika Ågren

Kryssord 2 2017
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. Ikke effektive
2. En Sprett
3. Barn
4. Fugl som sier kurr - kurr
5. Betaler vi med
6. Bor vi i
7. Tøys og ….
8. Løkke
9. Til å fyre med

Vil du være med i trekningen av en liten premie, send inn svaret til redaksjon@lundehund.no innen 1.
september 2017. Voksne kan også sende inn på egne eller andres barn eller barnebarn. Dessverre var
det en feil i forrige kryssord i Lillelunden, slik at det ikke lot seg løse. Dette beklager vi! Vi har derfor
heller ingen vinnere denne gangen.

Hundepatruljen tar ferie - del 2

På politistasjonen
Tekst Elin Mariboe

Hundefører Rolf, hans bror Tom
og hundepatruljehundene Roya og
Birk står inne på politistasjonen i
Midtimellom og snakker med en
politimann. Politimannen er først
ikke så veldig interessert i historien
deres, men da han hører at Lurus
jagde en svart og hvit katt før han ble
borte, spisser politimannen ørene.
«Det var rart», sier han, «det har forsvunnet tre hunder som har jagd en
svart og hvit katt her i Midtimellom
siden i går, ja fire hunder med deres
da.» Hundefører Rolf skjønner med
en gang at dette ikke blir noen avslappende ferie. Her har de dumpet midt
opp i en ny sak. Her er det bare å brette opp ermene og tilby sine tjenester.
En time senere sitter Rolf, Tom,
Roya og Birk i en politibil. Birk har
fått på seg søkeutstyr og skal være
lokkemat. De reiser ned til togstasjonen der Lurus forsvant, og en av politimennene som er kledd i sivilt tøy tar
med seg Birk ut og begynner å gå ga44
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telangs. Birk snuser her og der og ser
ut som han er på jobb, men ingen katt
dukker opp. Til slutt må de gi opp. "Vi
forsetter i morgen", sier politimannen.
"Kan dere være nede på stasjonen kl.
10.00?" Tom og Rolf bekrefter at de
kan det.
Neste dag er de på plass på politistasjonen i god tid. Ingen hunder
har forsvunnet siden Lupus, men
ingen hunder er funnet heller. Politi
mannen begynner å gå i gatene rundt
togstasjonen, og han har bare gått
i ti minutter da Rolf får øye på en
mann med en svart og hvit katt under
armen i gata rett bak den sivile politibilen de sitter i. Hjertet hans banker fortere. Kan dette være mannen
og katten de leter etter? Rolf pirker
politimannen i forsetet på skulderen,
men før han rekker å si noe, blir katten sluppet ned på bakken og løper
rett mot Birk og politimannen som
nå nærmer seg fra den andre siden.
Birk setter i et bjeff, og politimannen

slipper han akkurat som avtalt. Nå
gjelder det! Sporingsutstyret virker
heldigvis, for nå er katten på vei opp i
et tre og akkurat ved det treet står en
godt kamuflert mann med en stor hov
som han fanger Birk med. Rolf ser at
Birk knurrer og glefser, men mannen
har taket på han og kaster han inn i
en kassebil som står rett i nærheten.
Katten hopper inn også, og de suser
av sted. Politibilen holder følge en
stund, men så forsvinner kassebilen
fordi politibilen får rødt lys. Da er det
godt at de har peileutstyret. De peiler
fram til havneområdet, men plutselig
blir peilesignalene brutt. "Hva i ..?",
sier politimannen som sitter med
peileutstyret. Rolf kjenner at han blir
redd. Det har aldri skjedd før at en
av hans hunder har latt seg fange. Og
nå vet de plutselig ikke hvor han er.
Roya klynker bak i bilen. Har hun
hørt noe?
Fortsettelse i neste Lundehund-nytt

För två år sen höll det första mötet mellan rasklubbarna i Norden
i samband med utställningen i
Morokulien. Då bestämdes att de
nordiska klubbarna skulle träffas
årligen för att utbyta information
och hitta samarbetsformer.
Förra året hölls träffen i Stockholm
med SLS som värd och i år var det finska lundehundklubben som stod för
värdskapet.
25-27 november hölls mötet på
Metsähovi gård i Pornais som ligger ca
5 mil utanför Helsingfors. Med på mötet var tre medlemmar från respektive
klubbstyrelse i Finland, Sverige
och Norge. Danmark har ännu inte en
egen rasklubb så därifrån kom Susanne Stig Hansen på eget initiativ. Från
SLS deltog Cecilia Obitz, ordförande,
Monika Ölén Krüger och Annika
Ågren, sekreterare.
På lördagsmorgonen startade mötet
och vi presenterade oss för varandra
och den här gången fick mötet till stora
delar hållas på engelska eftersom två
av de finska deltagarna hade problem
med den skandinaviska som vi försökte
prata.
Norge rapporterade förstås från det
pågående korsningsprojektet som nu
är delvis på väg in i en ny fas genom
att första kullen korsningsvalpar blivit
vuxna och flera av dem har parat och

Överst fr v Annika
Ågren, Hanna Gautun,
Cecilia Obitz, Monika
Ölén Krüger och Merete
Evenseth, I mitten Eija
Keskinen och Susanne
Stig Hansen. Längst ned
t v Diddi Svartsjö, Lille
Wagtskjold och Pirjo
Korhonen.

fått valpar. Mer information om projektet finns på norska klubbens hem
sida, www.lundehund.no.
Norska klubben har en giardiagrupp och i somras vid utställningen i
Lofoten samlades 75 avföringsprov in
och sändes till en forskare. Resultatet
visar att fjorton av dessa hundar var
giardiapositiva. Även i sommar kommer avföringsprov att samlas in från
deltagande hundar i klubbens utställning.
Klubbarna brukar göra inventeringar av lundehundar i respektive
land. Mötet kom överens om att vi i
fortsättningen ska se till att vi ställer
samma frågor när vi inventerar antalet
lundehundar. Därigenom kan svaren

Lille Wagtskjold guidade oss in i den norska databasen.

enkelt läggas in i den norska databasen
över lundehundar.
Mötet uppmanar alla uppfödare att
använda olika parningskombinationer
varje gång med tanke på inavelsgraden
i rasen.
Söndag förmiddag ägnades bland
annat åt att tidsmässigt samordna våra
utställningar åren framöver så att de
inte krockar med varandra.
Till slut beslutade mötet att anta
statuter för Nordiskt Nätverk för
Norska Lundehundar som nu det nordiska mötet officiellt heter.
Nästa år står Danmark för värdskapet!

Prata lundehund kan man göra både dag och natt. Även vid matbordet.
Längst fram Merete Evenseth, skymd Cecilia Obitz, Hanna Gautun, Monika
Ölén Krüger, Eija Keskinen, Lille Wagtskjold, Pirjo Korhonen, Susanne Stig
Hansen och Diddi Svartsjö.
Nr. 2- 2017
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Nytt fra region Oslo
Tekst og bilder av Ragna Fossen

Lundehundtreff
for
Finnmark og
Troms
30. juni –
2. juli 2017

Vi har gleden av å invitere til felles Lundehund-treff
for F
 innmark og Troms helga 30. juni til 2. juli på vakre
Magerøya i Nordkapp kommune. Vi planlegger felles
fotturer og sosialt for hunder og folk hele helga.

Vi har forhåndsbestilt båttur til Gjesværstappan for å se lundefugl og anna
sjøfugl og håper mange vil være med en slik fantastisk opplevelse! Vi er også så
heldige å ha med oss lokalkjente på treffet og de vil hjelpe til med å finne frem
til fine turmål og diverse praktiske forhold.
Overnattingssteder
Det er flere steder det tilbys overnatting i både hytter, rorbuer og rom. Vi anbefaler
å være tidlig ute å bestille plass, da det er mye turister i sommermånedene og
det allerede har begynt å fylles opp flere av stedene. Ta gjerne kontakt med oss
dersom du ønsker overnattingstips.
Båttur til Gjesværstappan
Båtturen går fra Gjesvær lørdagen kl. 10 og passer både voksne og barn. Det
er muligheter for å ha med hund på båten. Pris for båtturen (forutsatt minimum
15 stykker): Voksne NOK 550,- pr person / Barn 3-15 år NOK 300,- pr person.
Påmelding
For å få en oversikt over hvor mange som planlegger å ta turen, må vi ha
påmelding fra deltakerne på treffet snarest mulig.
Påmelding sendes til e-post: elin_dwj@yahoo.no eller tlf.: 917 62 954. Oppgi
om du/dere ønsker å være med på båtturen og antall som blir med.

Vi fortsetter det som nå har blitt en liten tradisjon med treff ca
annenhver måned i Oslo. Disse bildene er fra våre to treff nå i vår, i
februar og i april.
Til treffene kommer det lundehundeiere og andre lundehundentusiaster
fra både Oslo og omkringliggende fylker. Det er også en utmerket
anledning for de som er interessert i rasen å komme og treffe lundehunder i
virkeligheten.
I februar (over) hadde vi 19 lundehunder og full vinter på isen oppe på
Sognsvann, mens i april nøt vi vårsola med 20 lundehunder på hundesletta på
Ekeberg sammen med blant annet Merete som er leder i Norsk Lundehund
Klubb.
Neste treff blir lørdag 17. juni på Ekeberg kl 13:00, oppmøte ved
Søylehuset kafé. NB! Det blir altså IKKE treff første helga i juni. Alle er
hjertelig velkommen på treff, enten du bor i Oslo eller ikke.
Følg med for invitasjon på Facebook eller kontakt fylkeskontakt Ragna
for mer informasjon.

<-- Fylkeskontakten har et bredt nedslagsfelt!

FORELØPIG PROGRAM
Fredag 30. juni

Lørdag 1. juli

Søndag 2. juli

18.00

Sosialt

10.00

Båttur til Gjesværstappan

10.00

Fottur

21.00

Fottur med
(forhåpentligvis) midnattsol
til Kirkeporten i
Skarsvåg

13.00

Fottur langs
kultursti i Gjesvær
m/ guide

13.00
17.00

Sosialt og felles
grilling

17.00

Felles grilling,
lundehund-race++

Mentaltesting

Da gjenstår det bare for oss å ønske hjertelig velkommen til vakre Finnmark og Nordkapp! Vi får håpe været er med
oss, men vi er uansett sikre på at vi får en fin og sosial helg med lundehunden i fokus!

Hilsen fra oss som jobber med treffet:
Elin, Janne-Grethe, Margrethe, Kjersti og Stål
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Nytt fra avd Trøndelag

Vilje ved Jøvatnet i Bjugn. Foto Herold Altø.

Heisann alle Lundehundentusiaster i Trøndelag!
Når dette kommer på trykk så er forhåpentligvis sommeren her for fullt, og vi alle nyter lange lyse og varme.
kvelder. Avdelingen hadde sitt årsmøte 5.mars.
 rotokollen fra møtet er gjengitt et annet sted i dette numP
meret av Lundehundnytt (årsmeldingen), og en oversikt
over det nye styret finner du bakerst i bladet.

Nr. 2 - 2017

I Lundehund-nytt nr.2/2016, er det en egen artikkel
om veps, flått og hoggorm – ta gjerne en titt inne på www.
lundehund.no, og «Lundehundnytt» - «Tidligere utgaver».

Dere må gjerne komme med innspill/ønsker til aktiviteter, så skal vi se hva vi kan få til.

Avdelingen har både en egen side og en gruppe på
facebook. Siden er en informasjonskanal der avdelingsstyret legger ut informasjon om ulike aktiviteter. Gruppen er
til for at dere medlemmer kan dele bilder, skryte av hundene sine og invitere til turer, treff og aktiviteter på eget
initiativ. Ta gjerne en titt på begge steder!

Våren har kommet for fullt her i Trøndelag, sola varmer og hundene nyter å ligge ute.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig god sommer,
nyt den sammen med deres to og firbeinte!

Sammen med varmen, kommer også andre sikre vårtegn som hoggorm og flått. Her på Fosen er det hoggorm i
massevis, og flått likedan. Jeg prøver å ta mine forholdsregler i forhold til begge deler, men ikke enkelt når disse små

På vegne av styret for NLK, Avd Trøndelag,
Hilde Birgitte L. Berg

Vi håper også å få til et treff eller to i løpet av høsten og
kanskje noen andre aktiviteter, da vi ønsker at flest mulig av
oss kan møtes for trivsel sammen med våre vakre firbente.

48

turkompisene våre er overalt. Jeg bruker i alle fall å sjekke
ut hvem som har veterinærvakt der jeg er, om uhellet nå
skulle være ute. Bare en liten anbefaling fra meg.
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Valpeformidling i NLK
Norsk Lundehund Klubb har
en egen valpeformidler som har
ansvar for å bidra til kontakt
mellom interesserte valpekjøpere og oppdrettere, og bidra til at
den genetiske variasjonen hos
lundehund spres i det ganske
land.
Valpeformidler har en viss
oversikt over hvor det er ledige
valper, samt at valpeformidler
holder en oversikt/venteliste
over de som ønsker seg lundehundvalp.

Ta gjerne kontakt med klubbens
valpeformidler for mer informasjon:

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

Elin D. W. Johannessen
Breilia 9, 9600 Hammerfest
Tel.: 917 62 954
E-post: valpeformidler@lundehund.no

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

Valpeformidler har best oversikt over valper og valpekjøpere
i Norge, men bidrar også til å
opprette kontakt med valpekjøpere og oppdrettere i utlandet.

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/.

Valpeformidler kan også hjelpe
til med omplassering av lundehunder

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

Kontaktpersoner ved mage/tarm problemer
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

Æresmedlemmer

Ellen Brattbakk, Mosjøen, tel: 481 13 236
e-post: ebrattbakk@hotmail.com

Styremedlemmer

Eirik Anders Olsen, Straumsjøen, tel: 974 23 074
Berit Martiniussen, Vestbygd, tel: 480 05 656
Beate Leirfall Danielsen, Bøstad, tel: 900 40 676

Revisor
Vararevisor
Valgkomite

50

Nr. 2 - 2017

Varamedlemmer

Hilde Birgitte Nilsen
Per-Kurt Danielsen

Valgkomité

Elin Isaksen (leder)
Lisbeth Annie Endresen
Karen Elise Dahlmo

Kasserer

Tove Bastesen

Mari Østgaard
Marc Daverdin
Unni Hofstad (leder)
Rita Daverdin
May Elisabeth Lekness Selbekk

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

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

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

Sigrun Rytter, tel: 974 76 608
e-post: srytt@online.no

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

Torbjørg Lille Wagtskjold,
tel: 909 74 408, e-post: lille@wagtskjold.net

Utsendinger til NKKs representatskapsmøte: Styret oppnevner to delegater

Bård Andersen, tel: 480 30 585
e-post: bard.andersen@gmail.com

Krysningsgruppa
e-post: krysningsgruppa@lundehund.no
Avlsrådet
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

Bestilling:
http://lundehund.no/index.php/
lundebua eller
e-post: lundebua@lundehund.no.
Ansvarlig for klubbens kalender
Ikke avklart for 2018

Styreleder

Siri Monkan
Trond Åge Seem

Avlsrådet
e-post: avlsraadet@lundehund.no

Lundebua
Geir Morten Jansberg,
Norderhaug 26, 2219 Brandval
Tel: 476 26 707

Styreleder

Varamedlemmer

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

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

Avdeling Nordland

Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12, 7071
Trondheim, tel: 72 55 57 85/911 09 116,
e-post: hanna.gautun@ntnu.no

Arbeidsgruppe foring
Karen Elise Dahlmo og Ellen Brattbakk
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

NLK avdelinger

NLK fylkeskontakter

Valpeformidler
Elin D.W. Johannessen, Breilia 9,
9600 Hammerfest, tel: 917 62 954,
e-post: valpeformidler@lundehund.no

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.

Avdeling Trøndelag

Styremedlemmer Hilde Birgitte Berg
Gunn Tove Ormset
Jann-Magnar Fiskvik
Claudia Melis

NLK komitéer og utvalg

NLK Database

Ansvarlig for Årets Utstillingshund
Hilde Birgitte L. Berg
Kari Gording
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

Hundekartoteket /NLK Database
Torbjørg "Lille" Wagtskjold
Marc Daverdin
e-post: database@lundehund.no
Medlemskartoteket: 		
Jon Wagtskjold, Tel 908 61 265
e-post: medlem@lundehund.no
Klubbens medlemsblad, Lundehund-nytt
e-post: redaksjon@lundehund.no
Elin Mariboe
Dagrunn Mæhlen
Solveig Bjørkenes Steinnes
Jon Wagtskjold
Klubbens hjemmeside,
www.lundehund.no
e-post: hjemmeside@lundehund.no
Ragna Fossen, redaktør
Berit Fanneløb Martinussen
Trine Thoresen
Norsk Lundehund Klubbs database
Spørsmål, kommentarer og forslag:
Marc Daverdin
e-post: database@lundehund.no.

Nordland
NLK avd. Nordland v/styret,
tel: 481 13 236
e-post: ebrattbakk@hotmail.com
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: belian@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

Dette flotte fjordbildet av Karo er tatt av Cecilie Standal nedenfor Gusnestoppen i Ørskog kommune på Sunnmøre

Huskeliste:

Lundehundtreff for Finnmark og Troms,
30. juni - 2 juli 2017
• Magerøy, Nordkapp kommune
• Påmelding snarest
NLK Spesialen og Årsmøte 2017
• Festmiddag e-post spesial@lundehund.no, frist 24.06.2017
Svenska Lundehundsällskapets Jubileumsutställning /
Jubileumsträff 28 och 29 juli
• Anmälan till utställning och middag görs på www.lundehund.se
• OBS! Anmälan är bindande. Anmäl senast 26 juni 2017!
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