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Innhold

Frist for innsending av stoff til neste 
Lundehund-nytt er 1. mai 2018

Forsidebildet dene gangen er et vinterportrett 
av Obrima´s Alva, 1,5 år som tilhører Line 
Mæhle, Sømna i Nordland. Alva blir to år i 
april, og Line overtok henne sommeren 2017. 
Hun er en ivrig musejeger og elsker å løpe 
i snøen med snuten nedgravd. Trener mye 
lydighet og noe blodspor/spor. Hun er ei 
morsom, våken og snill frøken. Lar seg aldri 
pille på nesen, ikke en gang av rottweileren 
«Skruf» som er hennes beste venn. Vi er 
veldig mye ute, og Alva er alltid med! Både 
på sopptur, hyttetur, fisketur, bading (Ja, hun 
svømmer!) og på skytebanen, sier Line til 
Lundehund-nytt.
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Fra 
klubbens
leder

www.lundehund.no

Riktig godt nyttår alle sammen 
og nå har vi i nord også fått sola 
tilbake. Det er deilig å kunne gå 
på tur igjen i dagslys og ei sol, som 
varmer skinn og kinn.

Jeg skal begynne med å korrigere 
min forrige leder i jule nummeret. 
Da sa jeg at 2017 ble antagelig 
et dårlig valpeår, men heldigvis 
tok jeg feil. Da  opptellingen var 
gjort viste det seg at det faktisk 
var født 32 kull med tilsammen 
80 valper, og det er jo kjempebra. 
Tusen takk alle dere flotte 
 oppdrettere, som gjør alt dere 
kan for å  bringe kulturarven 
 videre.

Dessverre er det altfor mange 
som skriver seg opp på 
valpeliste, som ikke har tenkt 
nøye igjennom det å få tilbud 
om valp, kjønn, reiseavstander 
etc.  Det kommer nesten to- tre 
registrerings skjema hver dag til 
valpeformidleren og når hun 
har valper å formidle, så er det 
utrulig mange som takker nei 
av forskjellige grunner. Mye av 
hennes tid går til admini strering 
av ventelisten for ingen ting. 
Det ser ut som vi må gjøre noe 
drastisk for å få skille ut de som 
er useriøse og bare setter seg opp 
på venteliste uten å ha tenkt seg 
godt nok om.

Fylkeskontaktene er meget 
viktige personer  sammen med 

 oppdretterne, for å spre kunnskap 
og informasjon til nye valpe-
interesserte folk. Inviter dem gjerne 
hjem for en prat om rasen og hva 
som forventes når man ønsker 
tispe og avl for øvrig. Prøv å få de 
til å forstå at vi er nødt å spre avls -
materia let i HELE vårt langstrakte 
land. 

Jeg har hatt mange hjemme på 
besøk hos meg og slik får jeg et 
inntrykk om hvor seriøse folk 
er. Har også anbefalt og hjulpet 
til når jeg fikk den gode følelsen 
for noen og har også møtt de 
som hunden ikke passer for. Og 
heldig vis vet jeg at det er flere 
av dere som gjør det på denne 
måten.

Og til sist vil jeg også si at dere 
oppdrettere må melde fra tidlig 
til valpeformidler om dere vil ha 
hjelp. Tiden går så fort og de som 
skal bli nye valpeeiere trenger jo 
også noen uker på å få planlegge 
hvordan de best mulig kan ta 
imot et nytt familie medlem. 
Det nytter ikke å komme uken 
før valpene er leveringsklare å 
forvente at valpeformidler kan 
finne et godt hjem. Vi må prate 
med hverandre og samarbeide på 
alle plan, så blir dette å gå så bra. 

Ha et godt nytt valpeår! 
Hilsen Merete

Styret i Norsk Lundehund Klubb vil med dette varsle om at det skal 
avholdes årsmøte i klubben fredag  3. august 2018  kl 19:00.

Årsmøtet vil finne sted på  Åros Feriesenter, Søgne utenfor Kristiansand.

Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være 
styret i hende/poststemplet senest 31. mars 2017.

På vegne av styret i Norsk Lundehund Klubb,
Merete Evenseth

leder

VARSEL OM ÅRSMØTE I 
NORSK LUNDEHUND KLUBB

Valgkomitéen:
om tillitsvalgte i Norsk Lundehund Klubb

FORSLAG TIL KANDIDATER VED 
VALGENE PÅ ÅRSMØTET 2018

Forslag til kandidater ved valgene sendes valgkomitéen innen 15. april 2018
De som er på valg er:

• Leder for 2 år
• 2 styremedlemer for  2 år
• 2 varamedlemer for 1 år
• Valgkomiteen: 1 medlem for 2 år og  varamedlem for 1 år 
• Revisor og vararevisor, begge for 2 år

Forslag sendes til e-postadressen valgkomite@lundehund.no eller direkte til:

Trygve V. Widding, Innlandsvegen 103, 9021 Tromsdalen e-post: trywidd@online.no
Rita H. Daverdin, Hyllanvegen 2, 7517 Hell e-post: ritadaverdin@yahoo.no
Elin D. W. Johannessen, Breilia 9, 9600 Hammerfest e-post: elin_dwj@yahoo.no
Morten Strandmoe, Helgerødveien 234, 3233 Sandefjord e-post: strandmo@online.no
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Lundehunddagene 
2018

Dersom dere kommer litt tidligere til Åros:

Skalldyr-spleiselag dagen før dagen, 
torsdag 2. august: 

Alle som har lyst og kommer tidlig til årets treff på 
Sørlandet er invitert til: Skalldyr-spleiselag på torsdag 
kveld på Åros camping.

Vi samler oss mellom hyttene og finner nok bord og 
stoler. Alle må ha med egen drikke, så skaffer vi reker, 
krabber, loff og majones.

Påmelding senest en uke før, direkte til  
gerd.langenes@gmail.com eller på Facebook.

Båttur til Ny Hellesund 3. august om 
 formiddagen:

Vi planlegger også en båttur til Ny Hellesund, der vi 
tar med hundene og går opp til vardene på fredag. Vi 
jobber med å skaffe en felles båt ut, så det er greit å vite 
hvor mange som ønsker å være med. Vi tenker å reise 
ca klokka 11.00 på fredag og blir borte i 2-3 timer.

Håper mange har lyst til å være sammen med oss!

Hilsen fra William og Gerd

3. - 5. august 2018 
Åros Feriesenter - Søgne på Sørlandet

Foto: Hellevardene, Søgne © Andrva, Wikipediav

Program for helgen*

• Ringtrening v/Gerd Langenes, ingen påmelding nødvendig, varighet 16:30 - 17:30.
• Påmelding til utstillinga skjer elektronisk via NKK (nkk.no). Påmeldingsfrist 8.7.2018 (utsatt frist 

13.7.2018). Spørsmål kan sendes til spesial@lundehund.no. og merkes "Elin, Utstilling".
• Påmelding til mentaltest sendes til spesial@lundehund.no og merkes "Solveig, Mentaltest".  Max 15 

 deltakere. Påmeldingsfrist 01.08.2018.
• Påmelding til «Barn og Hund» skjer i sekretariatet på utstillingsdagen.
• Påmelding til festmiddag sendes til spesial@lundehund.no og merkes «Gerd, festmiddag». Frist for 

 bindende på melding til  festmiddag er senest 25.07.2018. 

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

Påmelding

Praktisk informasjon
Felles epost adresse for Lundehunddagene 2018 er 
spesial@lundehund.no hvor leder er representert, 
dogwebb arra ansvarlig, Lundehund-nytt kontakten 
og lokal teknisk arrangør v/ fylkes kontakten i Agder.  

Hver enkelt tar selv kontakt med Åros Feriesenter 
AS, for bestilling av leilighet/hytte og plass til bobil 
og campingvogn. Benytt e-post aaros@aaros.no for 
bestilling.  Merk e-posten med at bestillingen gjelder 
Norsk  Lundehund Klubb sitt treff. Du finner mer 
infomasjon om Åros Feriesenter AS på www.aaros.no

Det finnes flere andre overnattingssteder i området 
Kristiansand/Søgne. Medlemmene må selv kontakte  
andre overnattingssteder for bestilling.

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”.

Du kan kjøpe mat og drikke i  kafeteriaen på ferie-
senteret.

Under Lundehunddagene har vi stort lotteri til inn-
tekt for klubben. Og vi blir veldig glade dersom du tar 
med en gevinst eller to.

Norsk Lundehund Klubb
inviterer til Lundehunddagene 2018:

treff og utstilling
Åros Feriesenter, Søgne 

3. - 5. august 2018

Fredag 3. august Kl 16:30 Ringtrening
kl 18:00 Info fra Giardia gruppen
kl 19:00 Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb
kl 21:30 Sosialt

Lørdag 4. august kl 10:00 Spesialutstilling med utdeling av stort cert.,  dommer Arne Foss
kl 18:00  
- 22:00

Festmiddag med grillbuffe. Pris ca kr 250. Barn halv pris. 
Gi  beskjed dersom du har særlige matbehov

Søndag 5. august kl 10:00 Medlemsmøte, med informasjoner og spørsmål til styret 
og andre tillitsvalgte

kl 12:00 Mønstring Prosjekthundene
kl 13:00 Mentaltest

* Foreløpig program - tidspunktene og priser kan bli endret
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Lundehunder født, og hvor de dro
Fra Avlsrådet v/Torbjørg Lille Wagtskjold

13.08.2017 ble det født 4 valper hos Anne Sofia Stabrun, Vollen
Kullnr. 176685
Far Syrinborgs Gulltann - NO39640/16 Han er far til 4 valper
Mor Frøya - NO30492/15 Hun er mor til 4 valper
Zigne - NO51708/17 T 22660 Lund, Sverige
Zigzag - NO51709/17 T 8535 Tårstad
Zena - NO51710/17 T 5419 Fitjar
Zkipper - NO51711/17 H 1621 Gressvik

05.10.2017 ble det født 3 valper hos Aud Hilde Sommer, Tørberget
Kullnr. 177974
Far Alvin Løvemunn - NO42228/16 Han er far til 3 valper
Mor Lise Du Royaume De Sybir - LOF5LUND124/0 Hun er mor til 8 valper
Lundesommer Linka Nordlys - NO56154/17 T Saint Berain Sur Dheune, Frankrike
Lundesommer Ultra Magnus - NO56155/17 H 3140 Nøtterøy
Lundesommer Illuge Tajo - NO56156/17 H 2216 Roverud

09.10.2017 ble det født 2 valper hos Elisabeth Røsholdt, Flesberg
Kullnr. 178078
Far Syrinborgs Carlson På Taket - NO55569/11 Han er far til 5 valper
Mor Paluna’s Tyri - NO35570/14 Hun er mor til 2 valper
Hellemuttens Alva Tyridotter - NO56561/17 T 1470 Lørenskog
Hellemuttens Arn Tyrison - NO56562/17 H 7273 Norddyrøy

10.10.2017 ble det født 2 valper hos Aud Hilde Sommer, Tørberget
Kullnr. 178001
Far Alvin Løvemunn - NO42228/16 Han er far til 5 valper
Mor Gandihlii Lonewolf - CMKU/NL/35/13 Hun er mor til 9 valper
Lundesommer Sol Elina - NO56250/17 T 7580 Selbu
Lundesommer Hallgrim - NO56251/17 H 0672 Oslo

23.10.2017 ble det født 3 valper hos Inger Marie Storli, Steinkjer (under Margit Lines Våtvik sitt kennelnavn Linesviken)
Kullnr. 178427
Far Hakon - SE31465/2016 Han er far til 3 valper
Mor Linesviken’s Trymi Io-Freyjadotter - NO32891/16 Hun er mor til 3 valper
Linesviken’s Musken - NO58845/17 H 7058 Jakobsli
Linesviken’s Mirik - NO58846/17 H 9013 Tromsø
Linesviken’s Møyla - NO58847/17 T 6770 Nordfjordeid

26.10.2017 ble det født 2 valper hos Jenny Helene Øie Røyset, Hareid
Kullnr. 178313
Far Lundetuvans Vikke Lodneperikum - SE58400/2011 Han er far til 15 valper
Mor Leinstadhågens Sunni - NO31075/12 Hun er mor til 2 valper
Sam - NO57457/17 H 6060 Hareid
Lissy - NO57458/17 T 6060 Hareid

23.10.2017 ble det født 2 valper hos Sigrun Rytter, Minnesund
Kullnr. 178826
Far Værøy-Drotten Av Vollakloa - NO53797/1 Han er far til 7 valper
Mor Heddy Homla - NO48351/15 Hun er mor til 2 valper
Ir Ildjarn - NO59239/17 H 5262 Arnatveit
Inga Isrose - NO59240/17 T 2092 Minnesund

28.10.2017 ble det født 4 valper hos Inger Marie Storli, Steinkjer
Kullnr. 178431
Far Odin - NO52405/15 Han er far til 4 valper
Mor Linesviken’s Driva - NO42654/12 Hun er mor til 11 valper
Lyrypa’s Hundre - NO57864/17 H 19453 Upplands Väsby, Sverige
Lyrypa’s Ivo - NO57865/17 H 9007 Tromsø
Lyrypa’s Iris - NO57866/17 T 7732 Steinkjer
Lyrypa’s Idunn - NO57867/17 T 7340 Oppdal

28.10.2017 ble det født 2 valper hos Gerd og Joakim Langenes, Søgne
Kullnr. 178927
Far Navahoos Birk Yksander - S18786/2009 Han er far til 10 valper
Mor Alfa - NO43515/15 Hun er mor til 2 valper
Langenesjenta’s Dis - NO59631/17 T 7900 Rørvik
Langenesjenta’s Dale- NO59632/17 H 4021 Stavanger

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

Fra Avlsrådet
Av valpeformidler Elin D. W. Johannessen og Avlsrådet

Valpeproduksjonen 2017
Klubbens valpeformidler Elin D.W. Johannessen har sendt oss følgende rapport for 2017:
Jeg overtok som valpeformidler etter 
Gerd Langenes i april 2017. Alejan  dra  
Garcia gikk også inn som støtte og 
stedfortreder for valpeformidler. Paral-
lelt starter arbeidet med digitalisering 
av ventelista, for å forenkle det daglige 
arbeidet og samarbeidet.  

Det har hele tiden vært en jevn strøm 
av henvendelser, både via registrerings-
skjemaet, mail og telefon. En del hen-
vendelser er dessverre av den useriøse 
sorten, der de som henvender seg raskt 
faller fra, med begrunnelse i at de har 
kjøpt andre raser, synes det ble lenge 
og vente m.m. Det er som tidligere år 
lengst ventetid for tisper. For hanner 
har det gått ganske kjapt og vi trenger 
flere som ønsker hannhund. 

Fra april 2017 har det blitt formidlet 

23 valper gjennom valpeformidler. Det 
har vært bistått med to omplasserings-
hunder. Det er derfor mange  v alper 
som selges utenom formid lingen. 
For 2018 er det ønskelig å evaluere 
 valpeformidlingen, da både samarbeid 
med oppdrettere og ventelista over 
valpe kjøpere ikke fungerer optimalt. 
Sistnevnte er avgjørende for at opp-
drettere skal ønske å bruke formid-
lingen.

Min viktigste oppgave som valpeform-
idler er å bidra til at valper som formi-
dles kommer til områder der de  passer 
for videre avl. Databasen er blitt et 
 veldig godt redskap, der man kan søke 
på tilgjengelige avlspartnere fylkesvis 
og sjekke konkrete kombinasjoner, selv 
om valper ikke er ferdigregistrerte. 
De fylkene jeg anser som særlig viktig 

å fokusere på er for tiden Rogaland, 
Aust- og Vest-Agder, Sør-Trøndelag og 
til dels Nordland. I disse områdene er 
det en del hunder med nært slektskap 
til hverandre. Vi har også områder der 
det er veldig skjevt i forhold til kjønns-
fordeling, med få tisper, og det skaper 
dårligere muligheter for videre avl. 
Dette gjelder særlig for Nord-Norge. I 
Oslo er det også langt flere hanner enn 
tisper, men her er det kortere avstander 
for å bruke disse i avl.

Jeg håper på et godt valpeår for 2018 og 
et godt samarbeid med både gamle og 
nye oppdrettere!

Hilsen Elin

Det ble født 80 valper i 2017 fordelt på 32 kull, som til-
svarer en gjennomsnittlig kullstørrelse på 2,5. Til høyre 
ser dere utviklingen av valpeproduksjonen i Norge siden 
1990.

Litt statistikk rundt 
valpeproduksjonen
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Det var strålende sol men veldig kaldt 
denne helgen i februar da vi mønstret 
seks andregenerasjons prosjekthunder i 
Trondheim.

Først en stor takk til dere hunde-
eiere som stilte opp og kom, noen 
langveis fra, for å mønstre hundene. 
Et par hunder var tidligere mønstret 
på Sanngrund i fjor sommer, men var 
da unge så vi ønsket å mønstre disse 
hundene igjen nå når de var litt mer 
utvokst. Denne helgen hadde vi også 
besøk av veterinærkonsulent Kim 
Bellamy fra NKK.

Fredag mønstret vi en ung tispe som 
hadde mye trekk fra lundehund. Hun er 
den første av prosjekthundene som har 
hatt tilnærmet typiske brede forbeins 
bevegelser, og hun hadde også  korrekte 
trange bakbeins bevegelser slik vi ser 
på lundehund (men som er en feil hos 
andre raser). En harmonisk bygget tispe 
med et særdeles godt temperament.

Lørdag mønstret vi fem hunder, tre 
hannhunder og to tisper. Her fant vi et 
par hunder som hadde tydelig buhund-
preg med en aning brede skaller, 
markert stopp og en aning runde øyne. 
Men vi fant også to til tre hunder som 
til forveksling lignet lundehund og som 
kunne blitt premiert på utstilling. En av 
disse hadde en ekstra tå på frambeinet 
av ypperst kvalitet. Noen hunder 
hadde bare en ekstra tå på frambena. 
Alle hadde ekstra tær bak, men én 
hund hadde ikke sammenvokste 
trædeputer, som er et karakteristisk 
trekk for lundehunder. Dette er den 
første av krysningshundene som ikke 
har dette, men hun står allikevel på 
tærne som en lundehund. Alle hundene 
hadde evnen til å lukke ørene. Når 

det gjelder bevegelser, så hadde vi en 
hund som hadde brede, tilnærmede 
korrekte forbensbevegelser og trange 
bakbensbevegelser. Fem av hundene 
hadde utmerket temperament mens 
en hund var nervøs (ikke aggressiv). 
Denne hunden manglet også 1 testikkel 
på plass. De fleste hundene var noe 
større enn en normal lundehund.

Etter at alle hundene var målt, veiet 
og vurdert var det godt å samles om 
en deilig suppe og eplekake som Rita 
hadde laget for oss. Under måltidet fikk 
vi anledning til å utveksle erfaringer og 
tanker i forhold til prosjektets utvikling 
med Kim Bellamy. Vi setter stor pris på 
Kims engasjement for norsk lundehund 
og prosjektet.

Mønstring av prosjekthunder i Trondheim 
2. og 3. februar 2018
Tekst Christen Lang og Hanna Gautun, foto Lille Wagtskjold

I fjor var det 6 kull med 1 levedyktig valp, hvilket utgjør 
en andel på 21% av kullene i 2017. Tabellen under viser 
utviklingen i siden 1932. 

For perioden fra 1932 til 1963 er det få kull, statistikken er 
derfor usikker og vi velger å se bort fra den.   For de angitte 
periodene fra 1964 og fram til 2017 varierer antall kull med 
1 valp fra 14% til 22%. Denne andelen er høy sammenlignet 
med andre raser. Dette en lite gunstig situasjon, både for 
tispa og den ene valpen. Det er en utvikling vi følger nøye, 
da den, sammen med antall dødfødte valper og redusert 
fertilitet kan være et tegn på innavlsdepresjon.

Matadorgrensen
Norsk Lundehund Klubb har siden 1982 sluttet opp om 
anbefalingen gitt av husdyrgenetiker Dr. Per-Erik Sundgren 
(Svenska Lantbruksuniversitet) om å sette en øvre grense 
for antall valper den enkelte hannhund kan få i løpet av sitt 
liv. Denne grensen beregnes ut i fra 5 % av antallet valper 
født de siste 5 årene. Tabellen nedenfor viser utviklingen i 
matadorgrensen med valpeproduksjonen.

Beregnings-
grunnlag

antall valper 
født

antall valper tillatt 
pr hannhund

2003-2007 373 19

2007-2011 291 15

2011-2015 352 18

2012-2016 393 20

2013-2017 393 20

Som dere ser, har antall valper født ikke endret seg for den 
siste femårsperioden. Det maksimale antall avkom pr hann-
hund opprettholdes på 20 valper pr hannhund. Denne gren-
sen gjelder uansett om valpene eksporteres eller ikke. 

Samtidig er det helt avgjørende at vi anstrenger oss for å 
bruke så mange ulike hunder og kombinasjoner som mulig. 
Dette kommer veldig tydelig fram når vi ser på utviklingen 
av den effektive populasjonsstørrelsen.

Hva forteller den effektive 
 populasjonsstørrelsen og hvordan 
er utviklingen?
Av historiske årsaker har vår rase en genetisk variasjon på 
12% ± 7%. Dette er veldig lavt. All avl i lukkede populasjo-
ner (raser) medfører en gradvis reduksjon av den genetiske 
varia sjonen. Vi må derfor gjøre alt vi kan for at så mye som 
mulig av det arvematerialet vi har i rasen i dag videreføres. 

Dette gjør vi ved å bruke så mange ulike hunder i avl som 
mulig.

Den effektive populasjonsstørrelsen er et mål på hvordan 
arvematerialet i en rase videreføres over tid. Er den for lav, 
betyr det at den genetiske variasjonen reduseres da alt for få 
ulike hunder benyttes i avlen. 

Det er to forskjellige måter å bruke begrepet "effektiv popu-
lasjonsstørrelse" på. 

Den enkleste metoden tar utgangspunkt i antall tisper og 
hannhunder brukt i avl pr generasjon. Man definerer en 
generasjon til 5 år. Den forutsetter at disse ikke er beslektet. 
Siden alle dagens lundehunder er meget nært beslektet blir 
resultatet her alltid for høyt. Den gir allikevel en god peke-
pinn på utviklingen: Opprettholder vi den lille genetiske 
variasjonen vi har i rasen, eller står vi i fare for å redusere 
den ytterligere? Ved denne metoden beregnes den effektive 
populasjonsstørrelsen, Ne, ved følgende formel:

Ne=(4 x Nm x Nf)/(Nm+Nf)     
         Der Nm = antall hanner og Nf = antall tisper

Tabellen nedenfor viser antallet lundehunder som er be-
nyttet i avl i Norge i 5-årsperioder fra 2000- 2017 og den 
effektive populasjonsstørrelsen, Ne, for disse periodene.

Registreringsår 
for foreldre

Hanner 
brukt

Tisper 
brukt Ne

2000-2004 44 54 96
2005-2009 48 54 101
2010-2014 50 57 120
2011-2015 56 66 121
2012-2016 52 60 111
2013-2017 41 49 89

(Tallene er hentet ut fra klubbens database for lundehund.)

For at en hundepopulasjon skal betraktes som bærekraftig 
må Ne være over 100. Dette forutsetter at forholdet mellom 
kjønnene er ganske likt. Som dere ser av tabellen, bruker vi 
jevnt over noe flere tisper enn hannhunder, men forskjel-
len er ikke så veldig stor. MEN den effektive populasjons-
størrelsen har falt fra 121 til 89 siden 2015. Når vi i tillegg vet 
at denne metoden gir et for høyt resultat i utgangspunktet, 
er det klart at denne utviklingen ikke er god.

Vi må anstrenge oss enda mer for å benytte ulike tisper 
og hanner i avlen. Dette er ikke lett og faren er at vi får 
enda færre valper fordi man ikke lykkes med de uerfarne 
 hund ene. Fertiliteten er høyest i ung alder. Der er derfor 
viktig at vi gir unge hanner sjansen, særlig om vi har en er-
faren tispe som lar seg pare naturlig. Så kan vi eventuelt ha 
en erfaren hannhund i bakhånd om ungdommen ikke fikser 
jobben. På samme måte er det viktig å ikke vente for lenge 
med å pare tispene, de tar seg ofte lettere da og kan senere 
kan tilbys flere ulike hanner. Man bør også forsøke å unngå 
å gjenta kombina sjoner flere ganger, spesielt om det første 
kullet ga mer enn en valp. Hvis det produseres mange hel-
søsken etter samme kombinasjon, kan det på sikt bli vanske-
ligere å finne avlspartnere som ikke er i for nær slekt.

Periode Antall 
kull

Antall kull 
med 1 valp

Prosent 
kull med 1 

valp
1932 - 1963 43 17 40 %
1964 - 1973 148 31 21 %
1974 - 1983 240 58 24 %
1984 - 1993 222 31 14 %
1994 - 2003 245 38 16 %
2004 - 2013 238 53 22 %
2005 - 2014 242 53 22 %
2006 - 2015 241 52 22 %
2007 - 2016 248 52 21 %
2008 - 2017 257 55 21 %

Hva kan klubben tilby av hjelp?
Klubbens database er et utmerket verktøy for å finne hann-
hund til en tispe. Dersom du trenger hjelp til å logge deg inn, 
har glemt brukernavn eller passord eller har andre spørsmål, 
kontakt Marc Daverdin (marc.daverdin@ntnu.no). Har du 
funnet noen interessante hannhunder du ikke kjenner eier 
til, kan avlsrådet og/eller lokalkontaktene hjelpe deg med 
kontakt informasjon.

Avlsrådet hjelper gjerne med å finne mulige partnere til din 
hund. Send gjerne epost til oss (avlsraadet@lundehund.no) 
eller ring (kontaktinfo finner du bakerst i bladet). Lokalkon-
taktene eller andre erfarne oppdrettere kan også gi gode råd.

Huskelisten for oppdrettere inneholder en oversikt over 
hva man må passe på ved oppdrett. Listen er tilgjengelig på 
 klubbens hjemmeside og ved direkte kontakt med avlsrådet. 
Ring eller send epost til oss.

Lundehundboka gir inngående informasjon om avl på rasen 
og praktiske råd.

Uansett, lurer du på noe, ikke nøl med å be om råd fra 
 avlsrådet, lokalkontakter og erfarne oppdrettere!
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NORSKE LUNDEHUNDER 
SOM BLE CHAMPION I 2017

Tekst: Dagrunn Mæhlen

I LHN nr 4-2017 gikk vi ut og inviterte til deltakelse fra dere 
eiere om å  vise de lundehunder i Norge som var blitt Cham-
pion i løpet av 2017; norsk, utenlandsk, nordisk og inter-
nasjonal Champion. Vi har fått tilbakemelding fra 11 stkyk-
ker, inklusive en hund fra 2016. Der det står parentes er det 
ennå ikke kommet inn på DogWeb. Når det gjelder  tittelen 

CIB (internasjonal champion) er det FCI som godkjenner 
den, og det tar ca et halvt år å få tittelen bekreftet. Deretter 
kommer tittelen inn på DogWeb på den enkelte hund.

Her forteller vi  om hvilke hunder som ble champions, samt 
om resultater, titler og viser disse flotte hundene her. 

NORD UCH NORD JV-15 Falinn Av Revehjerte, ble norsk og nordisk 
champion på NKK BØ 18.02.17 for dommer Hans Almgren. Eier og 
oppdretter er Alejandra Garcia.

N DK UCH NV-17 Dunderdalens Hedda ble  norsk champion på NKK 
Bergen 22.04.17 for dommer Hans Almgren, og dansk champion for 
dommer Wilma Roem 05.11.2017. Eier Anette Vabø-Andersen, og 
oppdrettere er Sigrid Solbjør og Jan Tore Veland.

N UCH Karo, ble norsk champion på Storås 28.05.17 for dommer 
Karl-Erik Johansson. Eier Cecilie Standal, og oppdretter er May-Tove 
Pedersen.

N UCH Jølle Buster, ble norsk champion på NKK Tromsø 18.06.17 for 
dommer Markku Mähönen. Eier Inger Marie Storli, og oppdretter er 
May-Tove Pedersen.

(CIB) NORD UCH DKV-14 Linesviken’s Driva, ble internasjonal 
champion NKK Trondheim 01.07.17 for dommer Pirjo Aalton. Eier 
Inger Marie Storli, og oppdretter er Margit Våtvik.

SE  NUCH NV-14 NORDV-14 Værøy-Drotten Av Vollakloa 
ble svensk champion i Svenstadvik 06.08.17 for dommer Jens 
Myrmann. Eier Solvor Melum, og oppdretter er Dagrunn Mæhlen.

N UCH Lundeklippe Groa, ble norsk champion på NKK 
Lillehammer 20.08.17 for dommer Børge Christiansen. Eier 
Connie Andersen, og oppdretter er Joke Tibben.

N UCH Moonheim Kalles Fanni, ble norsk Champion på NKK 
Orre 11.09.2016 for dommer Mona K. Selbach. Eier Liv Skjervik, 
og oppdretter er Diddi Svartsjö.

(CIB) NORD UCH NORDV-10 NORDJV-10 NV-12-15 SEV-12-
14  EUW-15 DKV-17 Lyrypa’s Topsy , ble internasjonal champion 
DKK Herning 04.11.17. Eier Iren Storli, og oppdretter er Unni 
Storli.

(CIB) NORD UCH EUJW-15 SW-16 GW-17 WW-17 Ulfrigga 
Lundes Tor ble dansk champion og dermed nordisk champion 
i Roskilde 29-30.04.17 for dommer Gunnar Nymann. Han ble 
Tysk Winner-17 Leipzig Tyskland 8.11 for dommer Klaus Strack 
og 10.11.17 ble han World Winner -17 for dommer Georgiy 
Onishchenko og ble Internasjonal champion. Eier Solveig 
Bjørkenes Steinnes, og oppdretter er Lis Christensen.

N UCH NORD UCH Mist, ble norsk og nordisk champion NKK 
Lillestrøm 18.11.17 for dommer Espen Engh. Mist har tidligere 
cert fra DKK Vejen 10.06.16 for Marianne Birte Baden og fra SKK 
Ransäter 30.07.16 for Børge Espeland. Eiere er Ellen Utsi og Åsa 
Fagerlund. Oppdretter er Maria Løkås. 
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Utstillingsåret og årets utstillingshund 2017
Av kommiteen for Årets Utstillingshund - Hilde Birgitte Lillevold Berg og Kari Gording.

Det er resultatene fra DogWeb som ligger til 
grunn for oversikten, deltagende hunder må 
være registrert i NKK og eier må være medlem 
i Norsk Lundehund Klubb.

I år er det 25 eiere som har meldt på til sammen 
38 hunder til Årets Utstillingshund 2017, hvor 
7 av disse deltar i to klasser. For året 2017 er det 
påmeldt 12 hanner, 20 tisper, 6 veteraner og 7 
valper. Dette er flere påmeldte enn for året 2016.

I 2017 var det 82 utstillinger rasen kunne deltatt 
på, og av de deltok rasen på 67 utstillinger.

Noen eiere har holdt på flere år med utstilling, 
og de passerte godt over 100 utstillinger på 
enkelte hunder i 2017.

Det er i 2017 utdelt noen flere 
gruppeplasseringer enn fjoråret, til voksne 
hunder så var det utdelt 7 BIG, hos valpene var 
det 14 BIG.

Det er også tre BIS-plasseringer hos valp. Hos 
veteranene er det delt ut en BIS2.

Flere har blitt Internasjonal Champion i løpet av 
2017.

På Spesialen på Sanngrund var det en tispe som 
ble BIS-vinner, og det var den utstillingen som 
hadde flest deltakere med sine 65 hunder.

Ved NKK utstillinger så var det på NKK 
Lillehammer og NKK Lillestrøm/Dogs4all som 
hadde flest deltakere, med henholdsvis 24 og 26.

Når vi regner poeng så ser vi ser at det er mange 
flere som kunne deltatt og kommet høyt opp 
på listene, både med valper og tisper/hanner. 
Det er en oppfordring for utstillingsåret 2018 til 
dere som tror dere ikke kommer opp – meld på 
allikevel, det kan hende resultatet er bedre enn 
dere tror.

Vi har tatt med bilder av de tre beste i hver 
kategori og for veteraner de fire beste.

Samt poengresultater ned til 50 poeng på tisper 
og hanner. For veteraner og valper viser vi alle 
deltakere. 

Det er viktig å ha med seg at det er god 
markedsføring av rasen om man deltar på 
utstilling en gang eller flere. 

Deltakere som ikke kom med på resultatlistene 
i bladet, og som ønsker sitt resultat, kan ta 
kontakt på utstillingshund@lundehund.no

Plass Navn Eier Poeng Tellende 
utst.

1 Beyla Arnadottir Av Vollakloa Dagrunn Mæhlen 80 5
2 Linesviken’s Driva Inger Marie Storli 76 5
2 Leinstadhågens Mille Lernæs May Elisabeth Lernæs Selbekk 76 5
4 Lovund’s Daliah Ylva Merete Evenseth 72 5
5 Lyrypa’s Qamile Zelda Kari Gording 70 5
6 Lyrypa’s Flora Inger Marie Storli 69 5
7 Linesviken’s Trymi Io-Freyjadotter Margit Våtvik 68 5
8 Alfa Gerd Langenes 67 5
9 Lyrypa’s Topsy Iren Storli 62 5
10 Recknagel Olgadanilova Solvor Melum 57 5
10 Lundeklippe Groa Connie Andersen 57 5
12 Fenja Drottensdottir Dagrunn Mæhlen 54 5
13 Dunderdalens Hedda Anette Vabø-Andersen 52 3
13 Godhunden Amy Elise Gording Hong 52 5

Plass Navn Eier Poeng Tellende 
utst.

1 Værøy-Drotten Av Vollakloa Solvor Melum 106 5
2 Ulfrigga Lundes Tor Solveig Bjørkenes Steinnes 82 5
3 Lundesommer Tore Hund May Elisabeth Lernæs  Selbekk 79 5

4 Ålvisheim's Torje Livesson Elin D. W. Johannessen og   
L ars Aude Arnesen 71 5

5 Jølle Buster Inger Marie Storli 70 5
5 Tor Av Stjernepoten Belinda Andersen 70 5
7 Hakon Hilde Birgitte L. Berg 68 5
8 Storm-Tyrasønn Turid Johansen 54 5
9 Heike Av Vinterskogen Gunn Tove Ormset 50 5

Tisper 2017 

Hanner 2017 

Fra Spesialutstillingen 2017: BIS C.I.B. NORD UCH Åvilsheim ś Sol Livesdotter og BIM N UCH NV-16 Frost Av Vinterskogen

1 2 3

1 2 2



Lundehund-nytt

16 Nr. 1 - 2018 Nr. 1- 2018 17

Lundehund-nytt

Årets Aktivitetshund 2017
Tekst: Ida Skarkerud, Astrid D. Rødsand, Irene Stølan, Elin D. W. Johannessen

1. Ålvisheim`s Torje Livesson, Elin D.W. Johannesen    220 poeng på 14 starter

2. N UCH RLII Dykebo’s Rosen Elfi, Elin D.W. Johannesen  190 poeng på 8 starter

3. N UCH RLII RLIII Ålvisheim`s Nauma Livesdotter, Ida Skarkerud 150 poeng på 6 starter

4. N UCH EUW-15 Dundedalens Iver, Astrid D. Rødsand  130 poeng på 9 starter

5. Paluna’s Tinna, Hanna Gautun     120 poeng på 7 starter

6. Fenja Drottensdottir, Dagrunn Mæhlen    100 poeng på 7 starter 

7. N UCH RLII Tuva fra Vågen, Ida Skarkerud      45 poeng på 4 starter

8. NJW-16 Linesviken’s Gote Io-Freyjason, Astrid D. Rødsand    30 poeng på 1 starter

9. Lille Laila, Anita Andersen         20 poeng på 4 starter

Norsk Lundehund Klubb takker alle som har meldt seg 
på i konkurransen om å bli Årets Aktivitetshund 2017. 
Vi er stolte av de som tør kaste seg ut i aktiviteter og 
konkurranser med hundene sine. 

I årets kåring deltar 9 hunder med imponerende poeng-
summer i ulike aktiviteter. Vi har hunder som har kon-
kurrert i lydighet, rallylydighet, agility og weight pull. I 
tillegg har en lundehund blitt godkjent besøkshund på 
høyeste nivå. Lundehundene viser at de er kapable til å 
oppnå gode plasseringer i krevende konkurranse med 
andre raser.  For første gang konkurrerer en lundehund 

helt oppe i eliteklassen. Bak denne enestående presta-
sjonen står Ida Skarkerud med N UCH RLII RLIII 
 Ålvisheim`s Nauma Livesdotter som stiller på elitenivå 
i rallylydighet. Også flere av de andre hundene er på vei 
oppover i klassene. Det skal bli spennende å følge dem 
og nye aktivitets hunder videre. 

Uansett nivå og ambisjoner, er det flott at flest mulig er 
aktive med sine lundehunder. Gjennom aktivitet styrker 
vi båndene mellom hund og eier. I tillegg får vi vist fram 
vår strålende hunderase i nye miljøer. 

Vi gratulerer Ålvisheim’s Torje Livesson med 1. plass og tittelen Årets Aktivitetshund 2017,  N UCH RLII 
Dykebo’s Rosen Elfi med 2. plass og N UCH RLII RLIII Ålvisheim’s Nauma Livesdotter med 3. plass. 

RESULTATER:

NKK har en konkurranse for å kåre en årlig rasevinner på 
NKK sine utstillinger. 

For år 2017 ble Ålvisheim’s Sol Livesdotter mestvinnende 
 l undehund på NKK sine utstillinger med 13 poeng. Det er 
 Joakim Langenes som er eier av Sol.

Dunderdalens Hedda  har også 13 poeng med eier Anette 
 Vabø-Andersen, men Sol vinner da hun har slått ut flere hun-
der enn Hedda, sjøl om de har like mange poeng. 

Videre følger Ulfrigga Lundes Tor og Løvheims Skjold begge 
med 10 poeng og Værøy-Drotten Av Vollakloa med 8 poeng.  

Sol og Hedda er også med blant de fem beste plasseringer av 
norske raser  på NKK sine utstillinger, og denne gang med 
Norsk buhund på topp. 

Vi gratulerer og ønsker disse og andre lykke til i nytt 
 utstillings år.

ÅRETS RASEVINNER OG NORSKE RASER 2017 HOS
NORSK KENNEL KLUB
Tekst: Dagrunn Mæhlen

Plass Navn Eier Poeng Tellende 
utst.

1 Heike Av Vinterskogen Gunn Tove Ormset 71 4
2 Leinstadhågens Mille Lernæs May Elisabeth Lernæs Selbekk 59 4
3 Beyla Arnadottir Av Vollakloa Dagrunn Mæhlen 57 4
3 Recknagel Olgadanilova Solvor Melum 57 4
5 Storm-Tyrasønn Turid Johansen 56 4
6 Mopsegårdens Gurine Merete Evenseth 24 2

Plass Navn Eier Poeng Tellende 
utst.

1 Eir Sagadottir Lola Marie Folke 105 4
2 Moonheim Abbes Kaiser Gerd Langenes 83 4
3 Syrinborgs Tjorven Tove Elisabeth og Morten Strandmoe 79 4
4 Lundefoxeǹ s Happy Lernæs May Elisabeth Lernæs Selbekk 68 4
5 Bandwagon’s Anya Dagadatter Lille Wagtskjold 52 4
6 Fagerlinn av Revehjerte June og Sunniva Solemsmo 32 4
7 Snøfrid Sagadottir Nina Schneider 21 3

Veteran 2017 

Valper 2017 

1 2

3 3

1 2 3
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Ida Skarkerud og Astrid Driva Rødsand har overtatt 
stafettpinnen og er ny komite for Årets Aktivitetshund fra 2018. 

Ida Skarkerud har tispene Ålvisheim’s Nauma Livesdotter og 
Tuva fra Vågen, de trener aktivt innen rallylydighet, agility og 
nosework. Ida har konkurrert i rallylydighet i flere år, og har fått 
Nauma opp i Elite-klassen.

Astrid Driva Rødsand konkurrerer i Rallylydighet med begge 
hennes hannhunder; «Iver» Dunderdalens Iver og «Hjallis» 
Linesvikens Gote Io-Freyjason. Iver har tidligere konkurrert 
i Agility. Rallylydighet er en morsom og variert aktivitet som 
styrker båndet mellom hund og eier.  N Uch EUW-15 Dunderdalens Iver

Fenja Drottensdottir / Dagrunn Mæhlen 
Med Fenja 1år (lisjtupp) i 2017 har 
vi gått kurs i hverdagslydighet og 
rallylydighet. Aktiviteten rallylydighet 
var helt ny for oss, men gjennom siste 
halvår har vi sammen prøvd oss litt. 
Fenja har nå to 1. premier i klasse 1, 
og også noen disk som matmora skal 
ta skylda for! Lundisjenta er snill og 
lærevillig, og jeg har ikke satt så høye 
mål videre, men en tredje 1. premie må 
vi prøve oss på, samt gå et nytt kurs i 
rally. Dette er en flott og artig aktivitet 
som krever godt samspill oss imellom, 
og er trivelig sammen med andre eiere 
av forskjellige raser. 

Her i den lille kommunen vi bor er det 
ikke flere som driver med aktiviteten 
og ingen hall for hundeaktiviteter, så 
det er i nabokommunen man kan treffe 
andre. For oss to blir det nok mest en 
sommeraktivitet.

Ellers er Fenja sammen i huset med 
tante Beyla (8 år) og bestemor Arna (10 
år), og sammen er det turer i  marka 
eller fjellet hver dag. Fenja er også 
 introdusert for det flotte turterrenget 
der høtta er. Bruken av naturen betyr 
mye for oss, og gir helsegevinst for tre 
lundisa og matmora. 

N UCH EUW-15 Dunderdalens Iver og NJV-16 Linesviken’s Gote 
 Io-Freyjason «Hjallis» / Astrid D. Rødsand
Iver har hatt god progresjon i rally-
lydighet i 2017 med en flott pallplass i 
klasse 2 som beste resultat. Vi har ikke 
konkurrert mye, men Iver har vært 
strålende. Flere ganger har vi blitt dis-
ket på grunn av små feil fra min side, 
mens Iver har vært helt på plass. Uten 
mine ergerlige feil, ville vi vært i klasse 
3 nå. Det går framover og vi har koser 
oss på trening begge to.

Hjallis har kun deltatt i en kon kurranse 

og klarte kunststykket å komme på 
seierspallen som nummer to i klassen, 
kun to sekunder bak seiers-hunden. Vi 
oppnådde 198 poeng og direkte opp-
rykk i klasse 2 i konkurransedebuten. 
Som med Iver, har det vært mye fram 
og tilbake i interesse og konsentrasjon 
for unghunden Hjallis. Nå er han mer 
voksen og synes treningen er morsom. 
Vi gleder oss til å trene og konkurrere 
videre i 2018. 

Lille Laila / Anita Andersen
Lille Laila (snart 5 år) begynte å trene 
Weight pull i 2017 mest for terapi og 
styrketrening. Hun har vært påmeldt 
konkurranser, men har ikke helt knekt 
koden med gjennomføring av trekk av 
vogn på tid. Vi koser oss derimot med 
trening, trekker kjetting flere ganger 

i uken. Håper å gjøre litt framskritt 
i 2018. Mest av alt er det terapi. En 
spennende aktivitet som gjør hunden 
mer motstandsdyktig både fysisk 
og psykisk. Nå har vi flyttet til ny 
kommune å håper mulighetene for 
trening på bane vil bli aktuelt igjen. 

Palunà s Tinna / Hanna Gautun
Tinna blir 4 år i februar og har deltatt 
på en god del kurs i lydighet og 
rallylydighet, men det var først i 2016 at 
vi forsøkte oss på et par konkuranser i 
rallylydighet. Det ble to førstepremier 
det året, noe vi var meget fornøyde 
med. I 2017 ble det tre starter til i 
klasse 1 med første premie og opprykk 
til klasse 2. På senhøsten tok vi så 
steget opp i klasse 2. Der har det blitt 
to starter, hvorav en 2. premie og en 
disk. Det siste var 100% min skyld da 
jeg glemte å ta ett ekstra sidesteg på 

et skilt. Litt ergerlig, for ellers hadde 
vi fått en ny 1.premie… Men, pytt! Vi 
satser på nye muligheter i 2018! Vi har 
også snust litt på lydighet (LP) klasse 1 
og startet i to uoffisielle konkurranser. 
LP er krevende synes vi og resultatene 
lar foreløpig vente på seg, men vi er på 
vei. Det viktige for meg er at Tinna har 
det artig – da har også jeg det! Jeg synes 
det er en super avkobling fra en hektisk 
jobb å trene med henne og etterpå er 
vi alltid veldig slitne, begge to. Så blir 
veien til mens vi går.

Ålvisheim s̀ Torje Livesson og Dykebò s Rosen Elfi / Elin D. W. Johannessen
Dette året har jeg og lundisene fått 
trent lite, da tida går med til den 
daglige oppfølgingen av våre fire 
hunder og da prioriteres turer. Jeg har 
likevel meldt på de stevnene som har 
vært i nærområdet, da både Elfi og 
Torje er såpass rutinerte og takler å 
hoppe rett i det. Stevnene har dessuten 
vært mest for treningens skyld og noe 
gøy å gjøre med hundene. De elsker 
å få være med matmor og skjønner 
raskt hva det  dreier seg om. Jeg synes 
det er viktig å gi hundene egen tid og 
oppmerksomhet, det trenger både dem 
og jeg.  Resultater har det også blitt, 
både i agility og rallylydighet, og jeg er 
veldig stolte av de begge! 

Torje (4 år) har dette året hatt en 
fin utvikling og jobber stabilt og 
godt. Snusing og markering er ikke 
interessant så lenge han får lov til å 
være i lag med ho mor. Han er kjapp, 
leken og har etter hvert fått en ganske 
høy intensitet – noe som gjør at det er 
en fryd å trene med ham. 

Elfi er snart 8 år, men også hun blir 
gira og som en ungdom igjen når 
hun kommer på agilitybanen. Hun 
har sjelden hinderfeil, men farta er 
som så, men det gjør ikke noe så 
lenge vi koser oss begge to. Elfi ble i 
november godkjent som besøkshund 
gjennom Røde Kors på høyeste nivå 
og har bestått en test av flere mentale 
ferdigheter. Jeg er stolt av jenta mi og 
gleder meg til å ha henne med på besøk 
til glede for andre. Dette er også en fin 
aktivitet inn i alderdommen, når agility 
og andre aktiviteter legges på hylla. 

For 2018 håper jeg på å få trent litt 
med alle hundene, men først venter 
vi på lysere dager og bedre vær her i 
nord. Ynwa er snart 2 år og det er på 
tide at hun også lærer seg noen triks. 
Dino, som vi overtok i sommer, er 5 
år og det viser seg at han gir en fin 
førerkontakt og nok kan egne seg fint 
innen rallylydighet. Det blir spennende 
å se hva vi sammen kan få til!

Ålvisheim’s Nauma Livesdotter og Tuva Fra Vågen / Ida Skarkerud
Jeg har lundehundene Nauma (9 år) og 
Tuva (4 år) som jeg trener og konkurrerer 
en del med. Vi har til nå drevet mest med 
rallylydighet, men vi har nå også begynt 
med Nosework. Gikk kurs i januar 2017, 
etterfulgt av luktgjenkjenningstest for 
bjørkeduft – det er noe man må ha bestått 
for å få lov til å konkurrere, men foreløpig 
har det ikke vært konkurranse innen 
denne helt nye hundesporten. 

Dette året hadde jeg planer om å satse 
på rally, men det er sjelden det blir 
som man har planlagt... Rallystevnet 
på hjemmebane på Lillehammer 1. 
mai-helga mista vi pga løpetid. Når vi 
endelig kom i gang ble det disk etter disk, 
og Tuva syntes ikke det var noe gøy å 
konkurrere. Jeg kjente også litt på stresset 
det var å gå med to hunder i samme 

klasse, så jeg bestemte meg for at Tuva 
skulle få litt fri og så meldte jeg på kun 
Nauma på et par stevner. Da løsna det 
og Nauma fikk endelig opprykk til Elite. 
Veldig spennende og gøy å starte i Elite. 
Fra nyttår i år er det endret regelverk i 
rally, så nå er det flere nye øvelser i alle 
klassene. 

Tuva fikk gå agilitykurs i høst, og det 
ser ut til at hun trives godt med det - så 
lenge hun slipper å gå bommen og vippa, 
for det syntes hun er litt skummelt. Nå i 
første omgang blir agility bare aktivitet 
for Tuva, så får vi se hvordan det går.

Presentasjon av deltakere i Årets Aktivitetshund 2017
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Hvor lenge har du/dere drevet med lundehund, og 
hvem var din/deres første lundehund?

Vår første Lundehund var Rasken. Han var syk og mis-
handlet når han kom til oss våren 1988, vi hadde heller 
ikke så mye greie på Lundehunden da, så vi gjorde som 
vi fikk beskjed om. Om maten vi fikk beskjed at det han 
skulle ha varm polentagrøt blandet med kjerringrokk. 
 Rasken levde dessverre ikke lengre enn til høsten, men da 
hadde Inger Marie fått blod på tann å bestilt en valp hos 
valpeformidler Sofie Schøderheider.

Neste valp Forsberget’s Cilla som kom rett før jul i 1989 
fra Sverge som ble betalt med penger som Inger Marie 
hadde spart opp til oppvaskmaskin. Så det ble ikke opp-
vaskmaskin før i 2010. 

Hvorfor begynte du/dere med lundehundavl?

Vi ble sjarmert ganske rask av denne vidunderlige  rasen 
som er liten og smart, lett å ha med på tur i bil og båt, 
som elsker å være med på det du gjør, snill mot andre 
husdyr, og en fantastisk musjeger og som også tar fugl 
hvis sjansen byr seg, og så må vi ikke glemme hundens 
s pesielle særpreg .

Fikk du/dere noen hjelp av andre oppdrettere i starten?

Vi har samarbeidet og fått råd av andre oppdrettere 
hele tiden, og vi mener det er det som er grunnlaget for 
å bevare rasen. Dem jeg trekker frem spesielt er Sof-
ie  Schøderheider, Margit Våtvik, Vigdis Brovold og vi 
må heller ikke glemme alle de fantastiske eiere som har 
hann hund.

Hvordan kom du/dere fram til oppdretternavnet hvis 
du/dere har det?

Cilla fikk sin første valp Hårek i 1991 da hadde vi ikke 
noe kennelnavn enda. Men det måtte vi ha og kennel-

navnet kom vi på når Cilla hadde fanget en rype, Lyrypa.

Hva er det vanskeligste med oppdrett av lundehund 
slik du/dere ser det?

Det vanskelige med rasen vil jeg si, er når du skal pare 
en tispe. Når de ganske enkelt vil bestemme alt selv og 
dermed basta. Samtidig kan avstand til hannhund by på 
problemer.

Har du/dere importert eller eksportert noen 
lundehund?

Vi har importert hunder i fra Sverige og Finland og vi har 
eksportert til Sveits, Canada, USA, Sverige, Danmark, 
Finland og Tyskland.

Stiller du/dere hundene dine/deres på utstilling? Hvis 
du/dere gjør- hva synes du/dere om resultatene de ga?

Vi stiller våre hunder på utstilling og vi har gjort det både 
bra og dårlig. Det er ikke alltid vi er helt enig med dom-
meren, men det trenger en ikke å være. Det dårligste er 
når du kommer til gruppen og enkelte dommere ikke 
gidder å se på hunden engang.  Vi mener utstiling er en 
av mange plasser der det er viktig å vise fram denne flotte 
rasen.

Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du/
dere husker spesielt? 

Etter hvert har det blitt en del hunder gjennom tiden, og vi 
synes det er ganske så vanskelig å trekke frem en  spesiell 

hund, da alle hunder har hatt sine egne  spesiali teter og 
særpreg.

Har du/dere noen tanker om ditt/deres framtidige 
oppdrett av lundehund?

Vi kommer nok fortsatt å holde på med lundehund, det 
er mye arbeid som står igjen ennå for å bevare rasen. 

I 2017 passerte vi over 100 registrerte valper. 

Vi har også mistet noen valper som har vært dødfødte 
eller har hatt hareskår. Vi har også hatt tisper som har 
fått jurbetennelse, melkefeber og tisper som ikke har 
hatt noe melk. 

Vi mener det er viktig at vi er åpne om at vi også har 
vært litt uheldige. Vi alle kan lære noe, men det hjelper 
ikke rasen om vi ikke sier det som skjer med hundene til 
hverandre. Det er også viktig å kontakte en veterinær så 
tidlig som mulig når man merker at noe ikke stemmer.

Lyrypá s kennel
Inger Marie, Unni og Iren Storli

Oppdretterpresentasjon

Pluto som flyttet til Sverige og har en del etterkommer etter seg. Alle foto © Lyrypá s kennel.
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1. Er du/dere på tur med din/deres hund hver dag eller 
jevnlig?

1. Stort sett hver dag, bortsett fra om vinteren når det er for 
kaldt. Da fryser hun på bena.

2. Hva er for deg/dere det positive og også gleder det gir 
på tur sammen med hunden?

2. Gleden over å ha med en trofast turvenn, og se hvor lykke-
lig hun er når hun får løpe fritt omkring.

3. Hvor drar du/dere helst på tur og hvor lang er turen? 
Har du/dere noe favorittsted?

3. Det vanlige er at vi går ca 6 km. Stedene kan variere, men 
det viktigste for oss er å komme oss ut en tur.

4. Opplever du/dere noen utfordringer når du/dere er 
på tur med hunden? 

4. Den største utfordringa er været. Hun blir også livredd 
hvis det smeller, men nå hører hun så dårlig pga alder, at det 
problemet blir mindre og mindre

5. Har du/dere noen framtidige mål og planer for tur/er 
som dere ikke har gjennomført ennå? 

5. Vi har ingen store framtidsplaner, da vi alle tre begynner å 
bli gamle. Tar en dag av gangen.

1. Hver dag såfremt været tillater det. Noen lange turer, 
noen kortere.

1. Vi er på tur med Dage så godt som nesten hver dag. Turene 
midt i uken varer rundt en time. Når helga kommer blir turene 
ofte lengre. De dagene vi ikke er på tur er det mye lek med ball.

2. Det positive er at Ailo sørger for at jeg kommer meg 
ut. Med hund får jeg også lyst på lengre turer. Jeg får mye 
mosjon og frisk luft som gjør godt for helsa. Uten Ailo 
hadde jeg aldri besøkt de stedene vi har vært på.

2. Det positive med hunden er den hengivenheten han viser. Han 
sprer glede inne som ute og er full av god energi. Han viser med 
tydelig kroppsspråk hva han vil. Når vi er på tur flere i lag er 
Dage veldig opptatt med å holde flokken samlet.

3. Vi drar både til fjells og til sjøen. Jeg liker steder der 
det ikke er så mye folk. Prøver å la Ailo være løs der det 
synes trygt selv om det er båndtvang. Vi er noen gang 
borte i flere timer, mye har vi sett og mange solnedganger 
har vi fått med oss. Alt det kan jeg takke Ailo for. Beste 
turkamerat for meg.

3. Turene med Dage er forskjellig. Når vi er hjemme er vi så hel-
dige å bo bare noen få meter fra turløype i skogen. Der kan vi 
velge om vi holder oss i skog eller at vi går på høgfjell. Når helga 
kommer drar vi på hytta. Med hytta som utgangspunkt har vi 
enorme turområder. Vi kan være på tur fra tidlig formiddag og 
er ikke tilbake før det kveldes. Dage liker godt å være med på 
fisketur. Synes det er spennende når vi får fisk. Liker det også.

4. De største utfordringene er når høstjakta begynner, for 
da er det mange områder vi ikke kan gå i siden Ailo er så 
skuddredd. 

4. Det er ingen spesielle utfordringer med å ha Dage med på tur. 
Både han og vi liker oss best i områder hvor vi ikke treffer så 
veldig mange andre. Liker å nyte turene med ro og stillhet.

5. Har så lyst å dra ut til ei øy som heter Vannøya. Det 
sies å være så pent der, men det må planlegges nøye. Må 
regne med overnatting da. Ellers tar vi dagene som de 
kommer.

5. Vi har ingen spesielle planer og mål for turene. Vi liker bare å 
være ute. Vi går jo ei fin tid i møte med lengre lyse dager. Da er 
målet å være så mye ute som mulig.

Alva Skaldsdottir 12 år, 
hos Ann Elin og Steinar Brunes

Ailo 9,5 år, sønn av Alva, 
hos Solbjørg Irene Olsen.

Værøy-Dage Av Vollakloa 5,5 år, 
hos Beate og Erling Dåbakk.

TUR SAMMEN MED 
HUNDEN
- Alva Skaldsdottir, Ailo og Værøy-Dage Av 
 Vollakloa
Tekst: Ann Elin Brunes, Solbjørg Irene Olsen, 
Beate Dåbakk og Dagrunn Mæhlen 
Foto: Brunes, Olsen og Dåbakk 

Denne gang har vi fokus på en aktivitet som 
gjøres av alle hundeeiere mer eller mindre 
hver dag. Nemlig det å være på tur med 
hunden eller hundene sine på korte eller 
lange turer. 

Her skal dere få lese og sjå bilda av tre hunder 
og deres eiere i nord som er mye på tur. Dette 
gir helse og trivsel for eiere og lundisa.  

Jeg har valgt og forespurt eiere fra mitt 
eget oppdrett, samt en eier som har en 
etterkommer av oppdrettet. Dette er friske, 
spreke og voksne hunder som bor sammen 
med sine eiere i Nordland og Troms fylke. 
Alva er eldst med sine 12 år i februar og har 
begynt å få alderstegn. 

Disse tre eierne har bare den ene hunden i 
sitt hushold i dag.  De fått noen spørsmål å 
besvare. 

Viser forøvrig til vakre turbilda med flotte 
turhoinda. 
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og adferd. Han kommer seg utrolig 
raskt, noe som også blir påtalt av per-
sonalet; Torir er i ferd med å bli en 
glad og lykkelig lundehund igjen! Han 
går på flytende antibiotika (Veroflox 
25mg pr ml.), en dosering pr. dag gitt 
med sprøyte i munnen. Det var ikke 
enkelt for matfar, uerfaren som han 
var i å medisinere. Hver gang Torir så 
sprøyten la han på sprang med meg i 
hælene og vår andre lundehund, Bero, 
i hælene mine, i sannhet et underlig 
følge…  Jeg besluttet å kalle inn for-
sterkning; Torunn, naboen som for 
inntil ikke lenge siden hadde vestgöta-
spetsen ”Rasmus”, som begge våre var 
kompiser med. Torunn løftet opp Torir 
og jeg fikk opp kjeften hans og sprøytet 
inn antibiotika, mens Bero knurret og 
kjeftet på lundehundsk: ”Slutt å plage 
kompisen min!” Dette blir fast rutine 
de neste dagene. Underveis blir plaste-
ret fjernet og han får på deg en turkis 
body for å hindre slikking på såret. Når 
det gjelder bodyen er Torir ikke særlig 
begei stret for den og klarer på mira-
kuløst vis å smyge seg ut av den hver 
natt, mens han ligger i sengen vår, og 
uten at vi merker noe! Men det at han 
åpenbart ikke bryr seg om operasjons-
såret gjør at vi dropper hele bodyen, til 
 Torirs store glede.

Mandag 20. november:
Stingseponering og prøver hos Vetsen-
trum. Torir har lagt på seg 500 gram 
siden han ble syk og veier nå 7,3 kg. 
Prøvene fra bukhulen viste E.koli-bak-
terier i tykktarmen, og analysen av 
galleblæren viste at den var infisert. 

Veterinær Tessems teori var at bak-
teriene hadde spredd seg fra tarmen 
gjennom gallekanalen og opp til galle-
blæren med det resultatet at galleblæ-
ren sprakk. Dette skjedde mandag 6. 

november mens Torir var 
på Vetsentrum. At han 
kom så pass raskt under 
kniven reddet sannsynlig-
vis livet hans. Torirs dårli-
ge allmenn tilstand dagene 
i forveien var forårsaket 
av infeksjonen som var 
under utvikling. Sprukket 
galle blære er en meget 
alvorlig tilstand i følge 
Tessem. Galle bryter ned 
fett. Lekker galle ut i buk-
hulen vil den bryte ned de 
indre organene, noe som 
vil ende i smertefull død. 

De aller fleste prøvene er nå innen nor-
malen. Kun noen få viser litt for høye 
verdier, men de er i nedre verdiregion. 
Torir går fremdeles på Veroflox.

Torsdag 30. november: 
Torir inne til kontroll på Vet  sentrum. 
Prøvene var helt fine bortsett fra litt 
forhøyet leververdi. Neste kontroll ble 
satt til fredag 29. desember.

Fredag 29. desember:
Blodprøver viser at verdiene er norma-
le bortsett fra litt forhøyet leververdi, 
som sist. Torir erklæres som frisk. Per-
sonalet på Vetsenter omtaler ”tilfellet 
Torir”  som en solskinnshistorie, og 
veterinær Lars Tessem har besluttet å 
bruke den som studieobjekt i en euro-
peisk spesialistutdanning. 

Avslutning:
Torir har nå langt på vei funnet tilbake 
til sitt ”gamle jeg”. Han har gjenopptatt 
sin sedvanlige adferd med å stå i vin-
duet og kjefte på forbipasserende folk, 
hunder og katter. Han leker og kran-
gler med Bero, ruller seg i gresset og i 
snøen og viser generelt stor energi og 
har svært god matlyst.

En stor takk rettes til: lundehundeier 
Belinda Andersen som velvillig stilte 
som sjåfør til Sentrum Dyreklinikk på 
Lillehammer, og som var med da Torir 
ble undersøkt, vår kjære nabo Torunn 
Holdbak som ”medisineringsassistent”, 
veterinær Frederik Løland Dolva på 
Sentrum Dyreklinikk, Lillehammer, 
veterinær Lars Tessem og resten av 
staben på Vetsentrum, Ingeberg, for 
storartet behandling og glimrende 
informasjons formidling!

Min lundehund, Ålvisheims Torir Livesson, som jeg eier sammen med 
min svigermor, Unni Hofstad, ble operert for denne tilstanden i november 
2017. Her kommer en kronologisk beretning over sykdomsforløpet.

Torsdag 2. november:
Etter kveldsturen kastet Torir opp to 
ganger. Oppkastet var gult, slimete, og 
inneholdt to avlange brune legemer på 
størrelse med små pølser. Han begynte 
å endre adferd, ble passiv, sedat, og 
gjemte seg. Jeg ringte svigermor Unni, 
som har lang erfaring med oppdrett av 
lundehund. Hun mente at han kanskje 
hadde fått i seg noe som han ikke tålte. 
Jeg besluttet å se det hele an.

Fredag 3. november: 
På morgenturen så jeg at Torir trakk 
inn buken og gikk med krum rygg og 
halen mellom beina. Hjemme igjen var 
han tydelig sliten av turen, og skalv og 
sjanglet. Ny telefon til  svigermor på 
formiddagen. Vi ble enige om at jeg 
skulle oppsøke veterinær. Fikk time på 
Vetsentrum, på Ingeberg, rett utenfor 
Hamar. Prøver ble tatt. Resultatene 
viste for høye hvite blodceller, litt for 
høye lever verdier, men nok til at det 
var signifikant. Albumin- verdiene var 
normale; dvs. at man kunne utelukke 
”lundehund  syndromet”. Bukspyttkjer-
telen så ut til å være normal. Han var 
øm i buken, pulsen var forhøyet, CRP- 
verdiene hadde økt kraftig (223), hvil-
ket  tydet på at han hadde en betennelse 
i kroppen. Undersøkelse med ultralyd 
avslørte ikke noe spesielt. Foreløpig 
diagnose var ”infeksjon i mage/tarm”. 
Han ble tilført væske intravenøst og 
det ble lagt inn kontrastvæske for å 
sjekke tarmfunksjonen. Tilstanden 
endret deg ikke til det bedre utover 
dagen så det ble besluttet å legge han 
inn til døgnovervåkning på Sentrum 
dyreklinikk i Lillehammer, som hadde 
helgevakt. Der ble Torir røntgenfoto-
grafert, men det ble ikke funnet noe 
unormalt. Røntgenbildene viste at kon-
trastvæske gitt på Hamar hadde passert 
til endetarmen. Dette, sammen med 
at han gjorde fra seg, tydet på at det 
var fri passasje fra magesekk til ende-
tarmsåpning.

Lørdag 4., søndag 5. november: 
Torir ble kontinuerlig overvåket og 
fikk intravenøs behandling, anti-
biotika, kvalmestillende og annen 
støttebehandling.  Undersøkelser og 

kontrollblodprøver viste ingen  bedring. 
Ultralyd av buken viste blant annet 
normalfylt galleblære, dog tegn til irri-
tasjon lengst fremme i buken. 

Vakthavende veterinær spekulerte i om 
han kunne ha blitt forgiftet. Tilstanden 
ble utgangspunkt for følgende hypo-
teser:

• Han hadde spist gjæret / muggen 
mat på gaten.

• Han kunne ha fått i seg narko tika. 
(De to ”pølseliknende”  legemene 
han kastet opp kunne være mari-
huana.)

• Han kunne ha fått i seg et styk-
ke plast fra matemballasje, som 
ikke vistes på røntgenbilder eller 
 ultralyd, men som forårsaket ska-
de innvendig.

Søndag ettermiddag ble Torirs kliniske 
tilstand diskutert mellom Sentrum Dy-
reklinikk Lillehammer og  Vet  sentrum 
Hamar. Det ble besluttet at Torir skulle 
tilbake til Vetsentrum etter helgen for 
videre oppfølging.

Mandag 6. november:
Torir ble ikke bedre. Prøver viser puss 
og galle i bukhulen. Galleblæren er i 
ferd med å sprekke. Torir må omgåen-
de opereres. Galleblæren blir fjernet. 
Prøver blir sendt til Trondheim / Oslo, 
og galleblæren til England for analyse. 
Veterinær Lars Tessem, som foretok 
det kirurgiske inngrepet, forteller at 
sprukket galleblære er en uhyre sjel-
den tilstand hos hund. Den er litt mer 
vanlig hos katt pga. noe forskjellig ana-
tomi. Sprukket galleblære kan komme 
enten av ”ytre traume”, for eksempel 
at hunden har falt ned fra en høyde på 
flere meter, eller at den hadde vært i en 
bilkollisjon og fått girspaken i magen, 
eller av ”indre traume”, som for ek-
sempel infeksjon. Prøveresultatet ville 
gi svar. Vi hentet Torir på kvelden og 
brakte han hjem. Han er forkommen 
etter operasjonen og har et stort plaster 
på buken der den er blitt åpnet. Han 
tilbringer natten i bur. Unn våker over 
ham natten gjennom.

Tirsdag 7. – fredag 10. november:

Dagen etter bærer det på nytt opp til 
Vetsentrum hvor han er dagpasient. 
Han blir hentet på ettermiddagen. Som 
nyoperert var han svært medtatt av 
inngrepet, men ikke verre enn at han 
hoppet opp i sengen på soverommet 
for å legge seg til for å sove, men om-
bestemte seg rett etterpå, og hoppet 
ned igjen. Litt ustøtt i nedslaget, men 
dog… Han la seg på skinnfellen på 
soverommet og ble liggende der resten 
av kvelden og natten. Jeg var oppe flere 
ganger og sjekket pust og puls. Han 
pustet uregelmessig og skjelvende, noe 
som ikke akkurat hadde beroligende 
innvirkning på meg.

Noe som ikke gjorde situasjonen 
 enklere var at Torir hadde fått 
sydd inn en foringssonde som gikk 
gjennom nesen. Det var av avgjørende 
betydning å få ham til å spise igjen 
etter inngrepet, så Vetsentrum som 
satte inn sonden utstyrte meg med 
sondefor på flaske med ditto hørende 
sprøyte. Det gikk bra de to første 
gangene. Jeg sprøytet foret forsiktig 
inn. Men tredje gangen gikk det galt. 
Sprøyten løsnet fra sonden og Torir 
endte opp med all sondeforet i øret! 
Jeg fikk tørket ut det meste, men fikk 
et bedende blikk fra Torir som sa noe 
sånt som: "Kjære matfar! Kan du ikke 
slutte med det tullet? Jeg lover å spise 
på ordentlig måte! Æresord!" Så da ble 
det vanlig hundemat i stedet, og Torir 
holdt ord og spiste alt, fra matfatet sitt!

Neste dag: Torir dagpasient på Vet-
sentrum. Klar bedring i prøveverdier 

SPRUKKET GALLEBLÆRE – 
EN SJELDEN TILSTAND HOS HUND
Tekst og foto av Bjørn Sverre Kristensen, Hamar

Mat og fôring:
I og med at Torir nå ikke har 
galleblære må han på et fôr 
som ikke overstiger ca. 7% 
fett. Det ble valgt ut tørrfôr 
(”Eukanuba”) som ligger 
på omkring 5%. Våtfôr: Vi 
fortsetter med typen ”First 
Price”, som både Torir og 
kompisen Bero (Løvheims 
Bergjelme) foretrekker, og som 
ligger på 5,5%. Så ble det farvel 
til yoghurt og velkommen til 
skyr, som er fettfri, som ”kose-
tilskudd”. Den ble mottatt med 
stor glede av hundene. 

Torir med bekymret matfar Unn, Bjørn Sverre, Bero og Torir

Torir med body etter operasjon

Infeksjon og adferd:
Medeier, svigermor Unni, reiste 
noen interessante spørsmål som 
jeg forela veterinær Lars Tessem pr. 
epost. Tessems svar i rødt

1) Hvor lenge har Torir hatt e-coli 
infeksjon?
I hver fall fra kvelden 2. november 
når Torir ble akutt syk, men 
sannsynligvis har Torir hatt 
infeksjonen med E.coli i galle blæren 
i noe lenger tid.

2) Kan en slik infeksjon være årsak 
til manglende interesse for tispe 
under paringsforsøk. De siste dagene 
i august prøvde vi å pare Torir, men 
han viste liten interesse. Eieren til 
tispen mente at Torir virket utilpass 
og “uggen”. 
Ja; se svaret på spørsmål 1).

3) Vi har en lundehund til, Bero. 
Kan Torir ha smittet han? De spiser 
og drikker ofte fra hverandres 
matfat/skåler. 
Nei, Torir kan  definitivt ikke ha 
smittet Bero.
4) Har veterinæren noen  hypoteser 
om hvor smitten kan ha kommet 
fra? 
E.coli finnes alltid i tarmen, og Torir 
har bare vært veldig uheldig. Dette 
er ekstremt sjelden hos hund, men 
mer vanlig på katt. 
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1.  Innledning
Jeg er veldig glad i hunder og har  derfor 
valgt valp som min 4H-oppgave i år.

Valpen jeg skal skrive om heter Molly. 
Hun er snill og veldig kosete. Molly er 
en blanding av lundehund og buhund 
og er en del av lundehundprosjektet, 
som jeg skal skrive mer om i oppgaven.

Molly var to måneder når hun kom 
til oss. Før vi kjøpte henne bodde hun 
på Hell som ligger ved Stjørdal. Nå er 
Molly ni måneder gammel og hun er 
kjempe barnslig og rampete. Jeg bruker 
og gå tur med henne og jeg mater,  koser 
og leker med henne hver dag. 

Denne oppgaven kommer til å handle 
mest om Molly sitt første leveår, men 
også om lundehunder generelt og om 
lundehundprosjektet som hun er en del 
av. Molly skal være med på å redde den 
norske Lundehund- rasen håper vi.

2.  Forberedelse til valpen skal komme
Det hele begynte i fjor sommer da 
vi bestemte oss for at vi ville være 
med i Lundehund-prosjektet, et 
prosjekt som går ut på å redde den 
norske Lundehund-rasen som er 
utryddingstruet på grunn av at det 
er så få individer igjen, og fordi rasen 
er så utsatt for å få IL (en arvelig og 
dødelig mage - tarm sykdom).

For å tjene penger til å kjøpe en valp til 
kr. 14 000.-gjorde vi noe lurt.

Vi ryddet hele huset og kastet mye rot, 
men fant også en mengde ski, skøyter, 
leker og møbler vi ikke hadde bruk for 
og solgte alt fra klær til gamle leker 
på «Kjøpe, selge, bytte og låne»- siden 
på Facebook. Til sammen fikk vi inn 
nesten fem tusen kroner!! I tillegg 
har jeg jobbet hjemme med gulvvask, 
maling og støvsuging for å nevne noe, 
så det ble også mitt bidrag til innkjøp 
av lille Molly.

Når du kjøper hund trenger du også 
en god del ting. Du trenger halsbånd, 
tur-sele og fleksiband for gåturer, 
hundemat som er tilpasset for alder, 
leker for leking, matskåler i stål eller 
keramikk, hundebur- et inne og et i 
bilen, flispledd, klo-saks og børste. I 
tillegg fikk Molly en liten ull frakk som 
hun hadde på om vinteren så hun ikke 
skulle fryse.

3.  Molly s̀ instagram-konto
Da vi fikk Molly lagde jeg en Instagram-
bruker til henne. Jeg tenkte at det var 
en fin måte å vise henne frem og for 
at andre også skal få vite at det finnes 
prosjekthunder. Jeg synes også at det 
er morsomt å se tilbake på bilder fra 
henne når hun var liten. På brukeren 
legger jeg ut bilder og innlegg av Molly 
og hverdagen hennes.

Jeg lagde kontoen den dagen vi fikk 
henne, 12. februar. Kontoen har nå, 
i november, 78 følgere og får en del 
likes – omtrent 30 per bilde. Det er 
flere lundehundeiere som har begynt å 
følge Molly og de synes det er fint med 
bildeoppdateringene.

4.  Lundehund
Norsk lundehund er en svært spesiell 
hund og en av de norske hunderasene. 
Rasens historie er nært knyttet til 
norsk kystkultur, og særlig til det lille 
samfunnet Måstad på Værøy, som i dag 

er fraflyttet.

Hunden er fortsatt en typisk, primitiv 
spisshund som er veldig funksjonell i 
forhold til sin opprinnelige oppgave: å 
jakte lundefugl i ur langs Norskekysten.

Det vites ikke om lundehunden fantes 
allerede under vikingtiden, men det 
er naturlig å tenke seg at  tradisjonene 
med å jakte på alkefugl,

eller lundefugl, med hunderasen er 
svært gammel – sannsynligvis eldre 
enn de eldste skriftlige kildene kan 
fortelle om.

Lundehunden har et veldig spesielt 
utseende, på grunn av potene sine. De 
har nemlig seks tær på alle fire labber. 
I tillegg er lundehunden veldig smidig 
og har utrolig tøyelige ledd. Begge deler 
er egenskaper som er utviklet for at 
den skal kunne klatre i fjell og krype i 
trange huler.

I dag er lundehunden utrydningstruet 
og det finnes bare 1200 lundehunder 
igjen i hele verden.

4.1. Lundehund-prosjektet
Norsk Lundehund Klubb kjører for 
tiden et krysningsprosjekt, for å redde 
rasen. Prosjektet går ut på å bedre norsk 
lundehunds helse og velferd ved å øke 
fertiliteten, og å redusere risikoen for 

å utvikle mage-tarmlidelsen intestinal 
lymfangiektasi (IL). 

Samtidig skal rasens særegne 
egenskaper bevares. For å gjøre dette 
har man krysset friske lundehunder 
med andre, beslektede raser – som 
islandsk fårehund, nordbotten-spets og 
buhund.

Molly er en krysning av lundehund og 
buhund. Hun er en firedels buhund 
og tre firedels lundehund, da moren 
hennes er krysning i mellom lundehund 
og buhund, og faren hennes er renraset 
lundehund.

Molly skal igjennom flere helsetester 
for å teste om hun er frisk og kan være 
med videre i prosjektet.  Om hun blir 
godkjent skal hun etterhvert pares 
med en lundehund, og hennes etter-

kommere kan bli godkjent som ekte 
lundehunder dersom det blir bestemt at 
krysningshundene med tiden skal inn 
i rasen. 

5.  Stell av valper
Å ha en valp er mye ansvar. For 
eksempel må du gi mat og drikke til 
den hver dag, Gå tur, Leke, lufte og sist 
men ikke minst så må du børste. Nå for 
tiden røyter Molly veldig mye og da må 
vi børste henne omtrent 2 ganger i uka. 
Vi valgte å vente et par måneder med 
å bade henne men til slutt stinket hun 
så mye at vi virkelig måtte. Hun likte 
det ikke helt men jeg er sikker på at hun 
kan venne det til seg.

5.1.  Foring
Når Molly først kom til oss spiste hun 
kylling  og vom med kulturmelk. Så 
begynte vi å blande inn litt og litt 
hundemat. Nå spiser Molly vanlig 
hundemat for junior. Men det er ikke 
alltid Molly vil spise hundemat. Hun 
blir ofte sjalu på oss når vi spiser 
middag. Så noen ganger får hun 
brødskive med leverpostei i maten sin. 
Da kommer hun smilende bort til oss.

5.2.  Oppdragelse
Molly forbedrer seg for hver dag og 
lærer hva man skal gjøre og ikke. Men 
det er ikke alltid hun vil. Vi brukte 
veldig lang tid på å gjøre Molly stueren. 
Men til slutt klarte vi det. Men noen 
ganger hvis det tar for lang tid til av vi 
ser at hun må på do kan det hende at 
hun går opp på loftet og tisser der.

Ofte kan hun snike til seg garnnøstet 
til mamma eller stjele en tøffel. Når 
Molly var baby måtte vi huske å stenge 
badedøra for hvis ikke kom hun og tok 
med en dorull. Molly er mye flinkere 
nå til å høre etter. Hvis hun virkelig 
trenger å tygge på noe får hun et tygge 
bein.

6.  Rapport
Jeg synes oppgavene mine gikk ganske 
bra. Jeg har matet Molly hver dag i 
ti måneder og jeg har gått turer med 
henne men mamma måtte hjelpe meg 
litt med å huske det. Jeg har også lært 
Molly noen triks som sitt, ligg og gi 
labb. Jeg har børstet mye og vi vurderer 
kanskje å lage garn av det.

Jeg brukte litt lang tid på å gjøre ferdig 
4H oppgaven.

Jeg lærte at å passe og stelle en valp 
er mye arbeid og det kreves mye 
 tålmodighet.

4H oppgave:

Valpen Molly
Teskt og foto av Nathalie Østgård Smestad

Nathalie er 13 år og går i 8.klasse 
på Snåsa Ungdomsskole. Hun 
 spiller fotball og spiller klarinett på 
fritiden , i tillegg til å være aktiv 
medlem i Øverbygda 4H på Snåsa.

Vi har hatt Samojed-hunder i snart 
20 år, men Nathalie ønsket seg en 
mindre hund som kunne være bare 
hennes. Gjennom venner ble vi 
kjent med Lundehundprosjektet, 
og ønsket å kunne bidra til rasens 
fremme. Men vi ønsket oss Lunde-
hund også fordi vi så hvilke veldig 
gode egenskaper Lundehund har 
i møte med barn og som flokkdyr. 
Molly har en liten men fin flokk 
nå, som også inkluderer Samojed- 
gutten Mac.

Kristin Østgård (mor)

Molly, Frøya og Sigve på 
Petter Dass-museet

Molly og kullsøster Frøya

Molly sover og Nathalie er 
stolt mamma

Blomsterpiken Molly
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Hva var egentlig rallylydighet?
Hadde jo sett både bilder, resultat og artikkel om ral-
lylydighet som May Elisabeth Lernæs Selbekk i nabo-
kommunen utførte med si Mille og Ariel for noen år 
 siden, men visste jo ikke hva dette var og satte meg 
heller ikke inn i det! Såg jo også at Gunn Tove Ormset i 
samme kommune gjorde det bra i agility på samme tid. 
Men det var rally lydighet jeg ble nysgjerrig på og som 
såg artig ut i samspill med hunden. Og tenkte jo at Fenja 
også måtte få gå noen kurs og være med på aktiviteter. 

Valpekurs med Fenja var liksom obligatorisk, og så gikk 
vi et kurs i hverdagslydighet og såg jo der at ho hadde 
god kontakt så ung som ho da var. Så ble det mulighet 
for et RL-kurs i regi av Orkdal hundeklubb mai -17, som 
jeg også er medlem i, men lurte jo der på hva jeg hadde 
hivd meg borti! Dumt at man ikke hadde satt seg mer 
inn i aktiviteten i forkant da, og etter første kurskveld 
med teori gikk det i surr med alle disse øvelsene og piler 
hit og dit på de mange skiltene og hva de betydde. Men 
de var flinke de som hadde kurset, og neste dag fikk vi 
da prøve oss på noen få skilt og etter hvert en hel kl 1 
bane. Nei da, forstod fortsatt ikke alle skiltene og heller 
ikke hvordan man skulle få Fenja til å gjøre øvelsene 
sammen med meg i samspill. Ble jo forbauset ved uoff. 
konkurranse siste kursdag at lisjtupp klarte 197 poeng. 
Så i løpet av kurset hadde vi jo fått inn en del likevel da. 

Dekk
Da var det klart for å prøve virkeligheten, da det ble et 
stevne i august-17 nettopp hos Orkdal hundeklubb, og 
litt trening gjorde vi i forkant, men fortsatt flere øvelser 
vi ikke hadde inne. Som f.eks ligg/dekk på kommando 
og bli dekk mens eier går rundt hunden der ho fortsatt 
ligger dekk.  

Må fortelle at jeg nok ikke kan ha vært på nett i alle 
 settinger når vi øvde, og dagen før første konkurranse-
dag så skulle jeg øve litt med Fenja heime på veien etter 
tur ute med de tre lundisan. Tok med meg "Fenja", og 
som la seg i dekk som ho ikke hadde gjort annet!! Og jeg 
skryta i vilden sky!! Godbitan fram...Næmen Fenja du 
klarte det jo :)

Men det var ikke Fenja da, for ho stod ved uthusveggen 
å logret så fint! Jeg hadde tatt med meg Beyla i farta, og 
ho kan jo ordet dekk. Til min fordel kan jeg jo fortelle at 
Fenja og tante Beyla er blitt ganske like med pelsfarge, 
kroppsfasong og like vekt. :)

Stevner
Så ble det stevnehelg, og jeg gjorde enda en "stressa" brø-
ler, da jeg leverte fra meg vaksinasjonskortet til Beyla! 
Ble mye fliring da, for de hadde jo hørt om min brøler 
med feil hund dagen i forveien! Men hadde jo heldigvis 
med meg Fenja sitt å da. 

Jeg som mener at jeg ikke er en stressa person, og er iall-
fall hverken nervøs eller stressa når vi går i utstillings-
ringen. Men dette var noe annet, med større utfordring 
og mye jeg ikke hadde helt klart... 

Det "rare" var at Fenja la seg på dekk første stevnedag 
ved et sitt og dekkskilt, som ho heime ikke hadde vist 
ho klarte (eller ikke ville gjøre), og det ble tilslutt mange 
poeng. Det ble fjerde plass og et hakk unna pallen. Neste 
dag gjorde jeg flere feil slik at det ble flere trekk, men vi 
hadde klart 2 opprykksnapp i RL kl 1, og jeg var både 
forbauset og stolt over Fenja. Fikk jo skryt over at jeg 
hadde ei flink ung jente som hadde potensial, men sjøl 
følte jeg at vi ennå hadde mye å lære. Dvs Æ hadde mye 
å lære.. Ikke kunne ho helt dekk og venstreøvelsene var 
vanskelige, mest kanskje også fordi jeg ikke visste helt 
hvordan de skulle gjøres sammen med ho. 

Det ble også to uoffisielle starter i klubben, der den ene 
gikk godt og den andre kunne det blitt 197 poeng! Men 
ble disk da jeg glemte å kommandere en sitt på slutten av 
en øvelse, og var heller ikke klar over at jeg gjorde feil! 
Lett å gjøre feil i denne aktiviteten ja.... Det er jo også det 
som gjør det spennende, da man ikke veit bestandig om 
man har gjort det bra eller ikke.

Utfordringa mi er å få trent på noen øvelser når man 
har to andre lundiser i huset, samt mangel på trening 
sammen med andre, da vi bor et stykke unna andre som 
driver med aktiviteten. 

Men jeg meldte oss på et stevne på to dager på Skjetlein 
i nov-17, der det skulle foregå i en hestehall. Veldig kaldt 
der ja, og masse lukt av hest å fremmede hunder og folk. 
Så dette var en ny situasjon for Fenja. Der var vi sammen 
med Hanna Gautun og Tinna en øvelseskveld ei stund i 
forkant, som også skulle delta med si Tinna på stevnet. 
Nytt for Fenja da, og ikke forpinna om ho skulle legge 
seg i den hæslige kalde hestesanden med avrøyta pels på 
den mjuke magen sin, så da hoppa vi over denne øvelsen! 

Trente litt heime inne på dekk å bli liggende mens jeg 
gikk rundt henne, å tilslutt fikk vi da til den øvelsen på 
stua. 

Så opprant stevnedagene, og ble disk begge dager, men 
fikk likevel positiv tilbakemelding på Fenja. Fikk erfare 
hvor kort det var mellom toppresultater og disk, videre 
at man må ta repetisjon hvis man har gjort/eller tror 
man har gjort feil, og såg at det å diske var vi ikke alene 
om. Første stevnedag var 31 påmeldt og 14 av disse diska 
i kl 1.! Lærerike og trivelige to stevnedaga, men ble kan-
skje for mye til ei ung lundisjente med to daga i en kald 
hestehall, og så er det fortsatt et par øvelsa vi ikke har 

helt inne. Det er også flott å treffe eiere med andre raser, 
og har gjennom året opplevd et positivt miljø blant eiere 
som driver med rallyaktiviteten.

Og DEKK kan lisjtupp no  :)

Hva videre i 2018? 
Er jo klar over at mange andre med rasen har kommet 
mye lengre og er i eller har passert både kl 2, kl 3 og er i 
kl Elite, og det er imponerende, for det ligger veldig mye 
trening og samarbeide med hunden bak slike resultater. 

Vi skal ta våre egne steg da, og håper på å klare det siste 
opprykksnappet i kl 1 før eller siden. Det er nok lurt 
med et oppfriskningskurs til våren. Har ikke satt større 
 målsetting for oss to nå.  

Men så er det også slik at jeg ønsker inderlig valpa på 
 Fenja, og ho er gammel nok til det, så vi får no sjå hva 
som skjer i dette året vi har starta på.

Ny i aktiviteten rallylydighet:

- Lisjtupp Fenja og matmor
Tekst og foto av Dagrunn Mæhlen 

I  Lundehund-nytt nr 4-17 hadde vi artikkel med 
Hanna Gautun og Tinna. Men så er det slik at 
 r edaksjonsmedlemmet også har fått  sansen for 
denne aktiviteten, så derfor blir det noen ord her. 
Og litt om de gleder og utfordringer det til nå har 
vært....

For de som ikke kjenner meg så har jeg to eldre 
 l undisjenter, Frontpage Arna Atladottir på 10,5 år 
og dattera Beyla Arnadottir Av Vollakloa på snart 
9 år. Begge disse har jeg vært aktive med i alle år 
og begge er spreke og friske. Arna ble andre lundis i 
Norge som ble godkjent  ettersøkshund i 2010 og har 
vært med på jakt av hjortedyr i alle år. 

Noen kurs gikk vi da, og de har bronsemerket 
i lydighet. Begge har vært flinke til å vise seg i 
 utstillingsringen med gode resultater, men det beste 
er turer i marka og fjellet og ofte i omegn høtta. 

Ho Arna fikk to kull valper, og er nå både beste-
mor og oldemor til flere kull. Dessverre ble det 
ingen valpa på Beyla, og siste kullet her i huset var 
 Værøy-kullet i 2012. 

Så ei ny lundisjente måtte til med tanke på valpa i 
huset igjen og også å prøve noen aktiviteter. Da jeg 
også ble AFP-pensjonist etter 40 arbeidsår, så ble 
det Fenja Drottensdottir født 15.04.16 som kom til 
Lensvika. Lisjtupp Fenja er barnebarnet til Arna, 
så alle tre lundisjenter er jo innen samme familie.

Lisjtupp Fenja er ei skikkelig godjente og er også 
blitt kalt fredsmegler her heime, da ho går mellom 
Arna og Beyla når de krangler om en godbit. Vil 
ikke ha noe slåssing, og går også mellom barnebar-
na når de lekeslåss. Enn om det hadde vært slike 
fredsmeglere ute i den store tobeinte verden også? 

Å det går fint med en flokk på tre. Og nå er tre 
 lundisa med på tur hver dag.

Noen fakta og eksempler-

• I rallylydighet starter man på 200 poeng og får 
trekk av dommer når man gjør feil 

• Det er 15-22 skilt/momenter som er satt sam-
men til en bane, og aldri lik bane.

• I Klasse 1 går man med bånd, i øvrige klasser 
uten bånd

• Skal gjennomføres på 3-4 min.
• Man må ha tre opprykksnapp, 1.premie (rød 

sløyfe) for opprykk
• Ingen godbiter er tillatt
• Ingen løpetisper tillatt

Trekk kan være: 
Stramt bånd, dobbelkommando, skjev sitt/dekk/stå, 
avstand mer enn 1/2 meter til skilt/fører 

Disk kan være: 
Tar øvelsene i feil rekkefølge, ved feil utførelse uten å 
repetere, over 90 grader skjevhet

Rallysportens slagord er " Glede- 
Samspill- Holdninger". Det er 
 viktigere med samarbeid, godt 
humør og en positiv holdning sam-
men med hunden enn presisjon.

Fenja fredsmegler går mellom
No kan ho dekk..



Lundehund-nytt

30 Nr. 1 - 2018 Nr. 1- 2018 31

Lundehund-nytt

Kryssord	1	2018	

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

1. Gu<enavn 
2.	Når	en	valp	har	slu<et	å	;sse	og	bærsje	inne,	er	den	…….	(et	annet	ord	for	renslig) 
3. Ikke	snill 
4. Skogens	konge 
5. Et	oljeselskap 
6. Ikke	gammel 
7. Kassen 
8. Ha	det	gøy 
9. Ikke	fliTg 

Vil	du	være	med	i	trekningen	av	en	liten	premie,	send	inn	svaret	;l	redaksjon@lundehund.no	
innen	1.	Mai	2018.	Voksne	kan	også	sende	inn	på	egne	eller	andres	barn	eller	barnebarn.	

Løsningen	på	kryssordet	i	forrige	nummer	var:	JULEHUSET 
Vinner	denne	gangen	ble	Daniel	Andre	Monsen	11	år	fra	Sandnessjøen.	Vi	gratulerer,	og	premie	
er	sendt	i posten

1
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Lillelunden
Etter en velfortjent ferie 
i Midtimellom er Rolf og 
lundehundene Birk og Roya 
tilbake i Tyri og går sine daglige 
patruljeturer i den lille grenda. 
En dag møter de på en gjeng 
unge gutter som kommer fra 
fotballtrening. En av dem har 
en fotball under armen som 
han plutselig finner på at han 
skal kaste til Birk. Birk skvetter, 
men så snur han seg og bjeffer 
på ballen. Roya logrer villt. 
Ball er yndlingsleken hennes.  
Guttene kommer 
i snakk med Rolf, 
og inviterer han på 
deres neste kamp, 
som skal være i 
nabobygda Stubben 
neste måned. Rolf 
liker å se fotball på 
TV, så han takker 
ja til å se det live 
også. Det kan være 
moro å følge med 
på hvor gode Tyris 
ungdommer er.

Fire uke senere sitter 
Rolf sammen med 
flere Tyrisupportere 
på det nye stadionet i 
Stubben. Stemningen 
er god, og jammen 
skinner ikke sola 
denne dagen også. 
Rolf er litt bekymret 
for Birk og Roya som 
sitter i bilen. De har 
riktignok lufting i åpen bakdør, 
men han fant ingen skygge til 
bilen.  I pausen etter første omgang 
der Tyri leder 2-1, tar Rolf seg en 
tur til bilen for å se hvordan det 
står til med bikkjene. Han ser en 
skyggefull plass lenger nede på 
parkeringsplassen, og bestemmer 
seg for å flytte bilen. I det han setter 
seg inn, ser han to ungdommer 
som kommer løpende ut fra stadion 
og forsvinner nedover veien. Han 
stusser litt på at de har det så travelt, 
men flytter bilen og går inn igjen på 
stadion.  Neste omgang starter, og 

Rolf glemmer de to ungdommene.

Da fotballkampen er over og 
pokalen skal deles ut, blir det 
plutselig liv nede i sekretariatet. 
Flere tilskuere ser den veien og lurer 
på hva de somler sånn med. Rolf 
bestemmer seg for å bane seg vei 
ned til de. Det virker som om de 
kan trenge hjelp. Da han nærmer 
seg, ser han at de leter etter noe og 
hører at de er fortvilet. Da en av 
guttene fra Tyri får se han, løper 
han Rolf i møte og forteller at 

pokalen er borte. Den var satt i en 
eske bak i teltet til sekretariat, men 
nå er både pokalen og den beste 
fotballen til Stubben borte. Tilbake 
står en tom eske. - Jeg er redd noen 
har stjålet pokalen, sier sekretæren. 
Nå er gode råd dyre. Rolf tenker 
med en gang på Birk og Roya. Det 
har vært mange folk her, så det er 
vanskelig å følge spor, men det er 
da et forsøk. Han tilbyr seg å hente 
de, og sekretæren sier ja til det. Hun 
vet ikke hva hun skal gjøre stakker, 
og tårene triller nedover kinnene 
hennes. Hun er så lei seg for at hun 

ikke klarte å passe på pokalen og 
den fine fotballen.

Rolf løper til bilen og tar ut Birk 
og Roya. De skjønner med en 
gang at de skal på jobb. Spente 
hundekropper med god hørsel og 
supre snuter er klar til oppdrag. Nå 
har de opplyst over høytaleranlegget 
at pokalen er stjålet, og at Tyri må 
reise hjem uten pokal. Den gode 
stemningen er borte, og gutta er 
lei seg. Rolf håper inderlig at han 
kan hjelpe dem. Han lar Birk og 

Roya snuse på den 
tomme esken, og 
ta noen søk rundt 
teltet, men det 
er håpløst. Her 
er alt for mange 
spor. Da kommer 
han på de to 
ungdommene han 
så løpe fra stadion 
i pausen. Det er 
verdt et forsøk. 
Han ber folk holde 
seg unna for ikke 
å forvirre sporet 
for hundene, så tar 
han Birk og Roya 
med seg opp på 
parkeringsplassen 
og finner de to 
bilene han så 
ungdommene løp 
forbi. Her er det 
mindre ferske spor 
av mennesker, og 
Roya fanger opp 

noe som gir henne lyst til å følge et 
spor. Rolf ser til sin glede at sporet 
går nedover veien, akkurat der han 
så guttene løp. Dette kan være det 
rette sporet. Nå må han bare la 
hundene jobbe. Roya går først og 
vimser litt hit og dit for å sjekke ut 
sporet. Nederst i veien løper hun ut 
på en plen og bak en busk. Plutselig 
setter hun i et vilt hyl og begynner å 
klynke.

Forts. i neste nr.

Hundepatruljen på fotballkamp
Tekst Elin Mariboe, tegning Rune Aga
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Nytt fra avd Trøndelag

Hei alle lundehundentusiaster i Trøndelag
Vi håper alle fikk ei fin juletid 
sammen med sine firbeinte venner og 
vil ønske dere alle et Godt Nytt Lun-
dehundår.
Avdelingens siste arrangement i 2017 
var den tradisjonelle julelunsjen i Øye 
Grendehus, søndag den 3. desember. 
At værgudene ikke sto oss bi denne 
dagen, så ikke ut til å legge noen dem-
per på entusiasmen til de 17 lunde-
hundene som fikk løpe fritt en times 
tid. Etter turen var det godt å komme 
inn i varmen og nyte av  bordets go-
der, som alle hadde bidratt til. 

Alle de 24 frammøtte fikk ei fin 
 ettermiddagsstund sammen. De yng-
ste sto for loddsalg og premieutde-
ling, og i år kom selveste nissen med 
 pakker til  barna. En staselig kar, som 
etter dialekten å dømme kom ute fra 
trøndelagskysten.
I skrivende stund forbereder vi oss 
på årsmøte som vil finne sted søndag 
den 4. mars, 2018 kl 17.00 på NTNU i 
Trondheim. 

Årets program er under ut  arbeidelse 
og vi tar sikte på et agilitykurs i 
Trondheims område og et treff, gjer-
ne i fjæra på kysten, i løpet av juni 
 måned.
Program vil bli lagt ut etter hvert.
Vi håper å se mange av dere på  
 aktiviteter, treff og turer også i 2018.
På vegne av styret for NLK,  
avd Trøndelag
Jann-Magnar Fiskvik

Det er for tiden 50 lundehunder i Rogaland. Det 
har vært 3 valpekull med til sammen 8 valper, og to 
tispevalper er beholdt av sine oppdrettere.

Ellers er det såvidt jeg vet kommet til to nye 
lundehundeiere i Rogaland.

Vi har hatt et treff i juli hos familien Ognøy, foruten 
Talgjetreffet i september, med bra deltagelse på 
begge treff.

Så har vi som vanlig treff hver tirsdag i Rogaland 
Hundepark, med litt varierende deltagelse alt 
etter som været er. Noen flere på fine vår - og 
sommerdager. Nå går det heldigvis mot lysere tider, 
med mulighet for flere turer og aktiviteter.

11. mars skal vi ha oppdrettersamling på Sandnes, 
og vi håper riktig mange vil melde seg på til dette.

Liv Skjervik
Fylkeskontakt i Rogaland

Nytt fra Rogaland

Svanhild Haugnes med Lyrypa's Anca

Tekst av Liv Skjervik, foto Silje Furenes

Tekst av Jann-Magnar Fiskvik Foto: Jan-Inge Edvardsen og Dagrunn Mæhlen

Jeg heter Nina Schneider og er ny fylkeskontakt for Troms.
Jeg bor på Kvaløya utenfor Tromsø, sammen med samboer 
Daniel og våre 2 lundehunder Mio og Nova. Vi tobeinte er 
opprinnelig fra Tyskland, men har bodd i Tromsø i 14 år. 

Jeg har vært fascinert av rasen lenge, og om jeg noen gang 
skulle ha en hund, så skulle det være lundehund! Jeg er dog 
ganske fersk som hundeeier- det er bare tre år siden jeg 
møtte rasen for første gang «live». Ikke lenge etterpå kom 
Mio til oss, vår første lundehund. 

Med hund i hus ble det også litt andre prioriteringer i livet. 
Vi flyttet fra byen og ut på landet, og så kom lundehund 
nummer to, Nova. Foreløpig er det nok med to, men vi har 
planer om å bidra i avlen, og håper på et valpekull i løpet av 
2018. 

Jeg må skryte av lundehundmiljøet som består av så 
mange forskjellige, trivelige og dedikerte mennesker. Det 
er veldig hyggelig og nyttig å ha jevnlige treff med andre 
lundehundeiere, ikke minst for å bli kjent med potensielle 
avlspartnere for hundene. 

Jeg takker for tillitten, og vil som ny fylkeskontakt gjerne 
bidra til å opprettholde det gode miljøet.

Ny fylkeskontakt for Troms
Tekst av Nina Schneider, foto Daniel Winkler

Dogs4all 2017: 
valpeshow og Norskvinnere

I år arrangerte NKK for første gang valpeshow for 
valper i alderen 4-6 mnd og 6-9 mnd i forbindelse 
med Dogs4all. Dette var i tillegg til at valper fra 6-9 
mnd kunne stille samtidig som de voksne på søndag. 
For den yngste gruppen var det helt nytt å kunne delta 
på en utstilling arrangert av NKK og påmeldingen lot 
ikke vente på seg. 7 Lundehundvalper var på showet 
fredag 17 november. De kom fra fjernt og nært og var 
flotte representanter for rasen alle sammen. Stemnin-
gen var gledesfullt blant eiere og de små firbente. 

Det ble masse tid til snakking og latter. Også valpene 
fikk lekt litt sammen før de skulle innta ringen.

Fredag 17.11 deltok 7 valper og dommer var Lars 
Hjelmtvedt . BIR valp Lyrypá s Ælsklingen Birk, eiere 
Dorthe Thoen Tollefsen og Helge Tollefsen. BIM valp 
Fagerlinn Av Revehjerte, eier June Solemsmo og Sun-
niva Solemsmo. Foto: Dorthe Thoen Tollefsen.

Søndag 19 november var utstillingen for de voksne 
hundene og også valpeshow denne dag også, hvor to 
tispevalper deltok. Dommer for valpene denne dag 
var Eli-Marie Klepp og for de voksne var Espen Engh. 
På utstillingen deltok 26 voksne hunder.

Standen som klubben hadde var godt besøkt og klub-
bens hjelpere gjorde en flott jobb for å markedsføre 
rasen. 

BIR valp Dex, eier Maylen Sæther

Juniorvinnere, NJV-17 Moonheim Abbes Kaiser og 
Syrinborgs Tjorven, eiere Gerd Langenes og Tove 
Strandmoe.

BIR og NV-17 Dunderdalens Hedda, eier Anette 
 Vabø-Andersen. BIM og NV-17 Lundeheim's Draupne 
Åsneson, eier Kristin Duvold. Foto: ukjent.

BIR veteran NVV-17 Leinstadhågens Mille Lernæs, 
eier May Elisabeth Lernæs Selbekk. 

Tekst Alejandra Garcia og Dagrunn Mæhlen
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NLK avdelinger
Avdeling Trøndelag Avdeling Nordland 

Styreleder

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Revisor 
Vararevisor
Valgkomite

Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 12, 7071
Trondheim, tel: 72 55 57 85/911 09 116, 
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Hilde Birgitte Berg
Gunn Tove Ormset
Jann-Magnar Fiskvik
Claudia Melis
Siri Monkan
Trond Åge Seem
Mari Østgaard
Marc Daverdin
Unni Hofstad (leder)
Rita Daverdin
May Elisabeth Lernæs Selbekk

Styreleder (Kst.)

Styre  medlemmer 

Varamedlemmer

Valgkomité

Kasserer

Eirik Anders Olsen, Straumsjøen, tel: 974 23 074

Berit Martiniussen, Vestbygd, tel: 480 05 656
Beate Leirfall Danielsen, Bøstad, tel: 900 40 676

Hilde Birgitte Nilsen
Per-Kurt Danielsen

Elin Isaksen (leder)
Lisbeth Annie Endresen
Karen Elise Dahlmo

Tove Bastesen

Kontaktpersoner ved mage/tarm problemer Æresmedlemmer

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

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

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

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

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

Valpeformidling i NLK NLK Database

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

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

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

Valpeformidler kan også hjelpe 
til med omplassering av lunde-
hunder

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

Elin D. W. Johannessen
Breilia 9, 9600 Hammerfest

Tel.: 917 62 954
E-post: valpeformidler@lundehund.no 

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

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

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

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

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

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

Krysningsgruppa
e-post: krysningsgruppa@lundehund.no

Avlsrådet

Valgkomite (oppnevnt av årsmøtet) 
Trygve V. Widding, Innlandsvegen 103,
9021 Tromsdalen. tel: 915 64 204,
e-post: trywidd@online.no
Rita Hartvigsen Daverdin, Hyllanvn. 2,
7517 Hell. tel: 922 36 662,
e-post: ritadaverdin@yahoo.no
Elin D.W. Johannessen, Breilia 9,
9600 Hammerfest, tel: 917 62 954
e-post: elin_dwj@yahoo.no

Varamedlem:
Morten Strandmoe, Helgerødveien 234,
3233 Sandefjord,  tel: 404 13 634
e-post: strandmo@online.no

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

Ansvarlig for klubbens kalender  
Redaksjonen for klubbens hjemmeside
Bestilling hos Lundebua@lundehund.no

Ansvarlig for Årets Utstillingshund 
Hilde Birgitte L. Berg 
Kari Gording
e-post: utstillingshund@lundehund.no 

Ansvarlig for Årets Aktivitetshund 
Astrid Driva Rødsand
Ida Skarkerud
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

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

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

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

Utsendinger til NKKs representatskaps-
møte: Styret oppnevner to delegater

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

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

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

NLK komitéer og utvalg NLK fylkeskontakter

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

Troms
Nina Simone Schneider, 
Myrsnipa 10, 9103 Kvaløya, 
Tel: 99470766. 
e-post: schneidernina77@gmail.com

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: gerd-haugen@altiboxmail.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 og 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: NLK v/Jon Wagtskjold
Lyshovden 128,  5148 Fyllingsdalen

SAMMEN FOR FLERE LUNDEHUNDER
Norsk Lundehund Klubbs samlinger for avl og oppdrett

Norsk Lundehund Klubb Avlsrådet vil også i år avholde oppdrettersamlinger:

• Stavanger/Sandnes søndag 11. mars (påmelding innen 25. februar) 
via SMS til Lille Wagtskjold 909 74 408 eller påmeldingsskjema på 
 hjemmesiden.

• Drevja, Nordland lørdag 5. mai (påmelding innen søndag 22. april) 
via SMS til Sigrun Rytter, 974 76 608 eller påmeldingsskjema på 
 hjemmesiden.

Nærmere informasjon kommer etter påmeldingsfristens utløp.

Vi ønsker alle lundehundeiere velkommen - både hannhundeiere og tispeeiere, 
uerfarne og erfarne oppdrettere! Tilbudet er gratis.

Oppdrettersamlinger våren 2018

Huskeliste:
• Lundkommarhelga 2018, Lovund i Nor-

dland. 13-15 april. Melding om deltaking 
til NLK Nordland.

• Lundehunddagene, Søgne på Sørlandet.
Se program inne i bladet


