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klubbens
leder
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Da var plutselig sommeren 
over med sine lyse netter 
og varme dager. Det gikk 
fort i år også, men jeg tror 
lundehundfolket har hatt en 
flott sommer. 

I allefall hadde vi fine 
Lundehunddager på Åros 
camping i Søgne. Gerd 
Langenes holdt det hun 
lovde i fjord, nemlig sol på 
Sørlandet. I tillegg disket 
hun og sønnen opp med 
krabbefest på torsdags 
kveld og båttur til nydelige 
Ny-Hellesund på fredag 
formiddag. 

Årsmøte gikk fort og greit 
og jeg må takke dere alle 
for tilliten i to nye år. Takk 
til Even Tveråmo og Irene 
Stølan, som gikk ut av 
dette styret og velkommen 
inn Solveig B. Steinnes og 
Gunn Haugstulen. Vi skal 
nok finne tonen i dette nye 
styret også. 

I tillegg valgte styret å gi ut 
to hederspriser i år også. To 
staute karer ble hedret for 
deres innsats for klubben. 
Dette kan du lese mer om 
lengere bak i bladet.

Det gleder mitt hjerte å 
se at mange nye valper 
er blitt født i år og flere 
oppdrettere håper på paring 
i høst. Og det er artig å se at 
kullstørrelsen øker litt. 

Vi har også gjennomført 
årets hundetelling til 6 i stil, 
og dere lundehundeiere 
har vært veldig flinke å 
svare på tellingen. Og Lille 
Wagtskjold har gjort en 
fabelaktig jobb med å legge 
alt inn i Databasen. 

Tusen takk alle dere som 
gjør en ekstra jobb for 
klubben. Dere skulle hatt 
hederspriser hele gjengen!

Hilsen Merete

Lokalt nytt
Redaksjonen vil gjerne høre fra dere hvor dere enn 
bor i vårt langstrakte land. Vi har alltid satt av plass til 
regionene og deres arrangementer, og fortsetter med 
det. 

Det er mye som skjer lokalt i forhold til rasen og dere 
eiere. Vi vil svært gjerne publisere bilder og noen ord 
om lundehundtreff eller andre lundehundtiltak som 
arrangeres i regionene rundt om i landet. Det er flott å 
lese for andre medlemmer, om det så er sør eller nord 
i landet, og kan inspirere til lignende tiltak i andre 
regioner. 

Bladet er til for dere medlemmer, og det er viktig 
for andre lesere av bladet at dere deler erfaringer og 
forteller fra eget område eller region. 

Aktivitetsartikler 
Lundehund-nytt har i flere år vist artikler med 
lundehunden og mange forskjellige aktiviteter som 
rasen utfører veldig godt. I dette nummer av bladet 
forteller Rachel Hamre om sine hunder, aktiviteter og 
trening med dem, og forteller om veien til å bli NKK- 
instruktør og rallyinstruktør. 

Vi takker alle som velvillig har tatt oppfordringa til å 
skrive om de mange forskjellige aktiviteter. Sjølsagt 
tar redaksjonen i mot stoff også videre hvis dere 
medlemmer vil fortelle om din/deres hunder og de 
aktiviteter dere har sammen med dem.

Oppdretterartikler 
Oppdretterartiklene vil fortsatt gå framover, rasen har 
stadig nye oppdrettere. Denne gang er det eier av kennel 
Lundeheim som forteller. De har hatt lundehund siden 
januar 1983, og fikk sitt første kull valper i 1986. 

Det er en god markedsføring for oppdrettet å få fortalt 
om avl og oppdrett med tekst og bilder, samt at andre 
medlemmer får bli kjent med de enkelte oppdrettere 
gjennom Lundehund-nytt. 

Ca 15 oppdrettere fikk vist sine artikler i bladet i 
perioden 2011-2013, så ble dette tatt opp igjen fra 
nr 3 2016 og videre. Det er meninga disse artiklene 
skal fortsette i bladet med nye og eldre oppdrettere. 
Oppdrettere som ikke har kennelnavn har vært 
forespurt og vil også bli spurt videre.

Kennelnavn - nytt tema
Fra redaksjonen vil det også bli et nytt tema fra 2019, 
som vil komme i LHN i nr 1 eller nr 2, og da er fokuset 
kennelnavn. Tanken er at det skal bli en serie som går 
over flere nummer av bladet. Da vil regler for å søke om 
kennelnavn bli tatt med i den første artikkelen sakset fra 
NKK.

- Hva og hvorfor var det som gjorde at akkurat det 
navnet ble valgt og søkt om, eventuelt når det ble 
godkjent? Tenker her at de som man henvender seg 
til skal få si litt med egne ord om kennelnavnet og sitt 
oppdrett uten innblanding fra redaksjonen. 

- Er det fordi eier ønsket å knytte kennelnavnet opp mot 
stedsnavn, hundens navn, eiers navn, ordet lunde, eller 
der eier har flere raser og mulig er det andre forhold 
som er med å bestemme!

Har allerede fått svar fra flere, og noen har jo allerede 
fortalt om kennelnavnet i sin oppdretterartikkel i 
Lundehund-nytt. Til de første artikler om dette temaet 
blir det fokus på noen av de som har hatt lundehund i 
mange år og/eller hatt kennelnavnet over lengre tid. 

Så da vil flere av dere høre fra redaksjonsmedlem 
Dagrunn etter hvert... 

Fra redaksjonen:

Om noen faste tema i Lundehund-nytt 
Tekst: Dagrunn Mæhlen

E-kullet med Erik, Eina og Eigir født 16.06.18  hos kennel 
Vollakloa, foto Dagrunn Mæhlen
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Værøy kommune ønsker bilder til turistbrosjyre

Værøy kommune skal revidere turistbrosjyren 
sin. Kultursjef Erling Skarv Johansen ønsker 
bilde av ekte norsk lundehund i brosjyren. Han 
spør medlemmene i klubben vår om å sende ham 
bilder av en lundehund eller flere, tatt i Måstad 
eller på Værøy. Du kan sende bidraget ditt til 
Værøy-brosjyren direkte til ham på e-post 
erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no .

Støtte til veterinærutgifter i forbindelse med omplasseringer
Styret har vedtatt at overskuddet etter innsamlingsaksjonen av ”Kypros-hundene” skal brukes i 
forbindelse med omplassering i Norge også. Overskuddet ble merket ”omplassering av lundehunder”. 
Den enkelte må søke styret for ekstra utgifter som man har hatt i forbindelse med overtakelsen. Og 
spesielt de som overtar en syk hund.
Søknader må sendes styret innen seks månder etter overtakelsen. Kvitteringer må vedlegges søknaden. 
Maks grense for støtte er NOK 3 500,-. Ordningen varer så lenge det er penger på fondet.

• I Hedmark har Geir Morten Jansberg overtatt etter Belinda Andersen som ønsker avløsning.
• I Møre og Romsdal overtar Cecilie Standal etter Tove Ann Lillevik som også ønsker avløsning.
• I Nordland er avdelingen lagt ned, og styret har oppnevnt to nye fylkeskontakter: Else-Britt Lian 

i Nordland nord og Hilde-Britt Nilsen i Nordand sør.
• I Trøndelag har avdelingen meldt at Iren Storli overtar stafettpinnen etter Unni Hofstad som ønsker 

avløsning, mens styret i avdeling Trøndelag v/ Hilde Birgitte Berg Altø fortsatt er fylkeskontakt 
for Trøndelag sør.

Se fast oppslag om fylkeskontaktene på side 35 i bladet for nærmere om regionale kontakter i klubben.

Arbeidet med utforming av kalenderen er nå i full gang.
Kalenderen vil også i år koste kr. 200,- + evt porto. Den vil bli trykket i 160 eksemplarer. Kalenderen 
kan allerede nå bestilles på e-post hos leder@lundehund.no. 
Den er tilgjengelig fra og med DOGS4ALL 2018 på Norges Varemesse på Lillestrøm, 16. – 18. november. 
Du kan også hente kalenderen der. Da må gi beskjed om hentingen ved bestilling.20

19

Redaksjonen i Lundehund-nytt ønsker å gjøre plass for juleannonse eller julehilsen fra medlemmene i 
bladets julenummer (nr 4 hvert år). Det har vært lite annonsering de siste årene.
Vi satser på fire annonser pr A4-side i bladet (som bladets side 2). Annonsene blir da i stående format 
og vil koste kr. 200,- for hver annonse, med bilde, tekst og utforming etter eget ønske.
Send annonsen til e-post redaksjon@lundehund.no med bilde og tekst innen 1. november 2018. 
Redaksjonen kan hjelpe med å sette opp annonsen dersom du ønsker det.

Lundehunder født, og hvor de dro
Fra Avl- og sunnhetsutvalget v/Torbjørg Lille Wagtskjold

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

Han	er	far	til	9	valper 
Hun	er	mor	til	2	valper 
7606	Levanger
7374	Røros

Han	er	far	til	9	valper 
Hun	er	mor	til	8	valper 
7606	Levanger
3536	Noresund 
4634	Sirevåg
1391	Vollen

Han	er	far	til	6	valper 
Hun	er	mor	til	1	valp 
5253	Sandsli

Han	er	far	til	12	valper 
Hun	er	mor	til	3	valper
	2233	Vestmarka 
9310	Sørreisa

Han	er	far	til	3	valper 
Hun	er	mor	til	3	valper 
1709	Sarpsborg 
2848	Skreia
2870	Dokka

Han	er	far	til	10	valper 
Hun	er	mor	til	4	valper 
0953	Oslo
8517	Narvik

Han	er	far	til	6	valper 
Hun	er	mor	til	3	valper 
7140	Opphaug
8664	Mosjøen
6993	Høyanger

0957 Oslo

21.04.2018	ble	det	født	2	valper	hos	May	Elisabeth	Lernæs	Selbekk,	7320	Fannrem

Far Værøy-Drotten	Av	Vollakloa	-	NO53797/12
Mor Lundefoxen's	Gemma	Maxdatter	-	NO52842/15
Lundefoxen's	Izzy	Drottendatter	-	NO40468/18
Lundefoxen's	Iris	Drottendatter	-	NO40469/18

26.04.2018	ble	det	født	4	valper	hos	Anne	Sofia	Stabrun,	Vollen
Kullnr.	184476
Far Koviks	Charmige	Charlie	-	SE58816/2014
Mor Frøya	-	NO30492/15
Bera	av	Kystflokken	-	NO45332/18
Brage	Trym	av	Kystflokken	-	NO45333/18
Binne	Belle	Chanel	av	Kystflokken	-	NO45334/18
Bjørk	av	Kystflokken	-	NO45335/18

03.05.2018	ble	det	født	1	valp	hos	Aud	Else	og	Per-Magne	Sletteland,	Sandsli 
Kullnr.	184059
Far Ask	-	NO30097/16
Mor Frida	-	NO47049/16
Frøya	-	NO43807/18

04.05.2018	ble	det	født	2	valper	hos	Aud	Sommer,Tørberget	
Kullnr.	184385
Far Bronn	Av	Revehjerte	-	NO45849/15
Mor Haru	Karma	-	NO55883/12
Lundesommer	Nelly	Nikoline	-	NO44976/18
Lundesommer	Vera	in	the	Skye	-	NO44977/18

11.05.2018	ble	det	født	3	valper	hos	Belinda	Andersen,	Nes	på	Hedmarken 
Kullnr.	184048
Far Lundehiets	Sir	Felix	-	NO55315/16
Mor Dunderdalens	Hera	-	NO38417/12
Lundehiets	Bruno	-	NO43756/18
Lundehiets	Blizz	-	NO43757/18
Lundehiets	Lillemor	-	NO43758/18

02.06.2018	ble	det	født	2	valper	hos	Alejandra	Garcia,	Drammen
Kullnr.	184631
Far Eriksro	Charmiga	Balder	-	FI27272/13
Mor Falinn	Av	Revehjerte	-	NO34339/15
Emmeleia	av	Revehjerte	-	NO45897/18
Seraphim	av	Revehjerte	-	NO45898/1

16.06.2018	ble	det	født	3	valper	hos	Dagrunn	Mæhlen,	Lensvik
Kullnr.	185083
Far Hakon	-	SE31465/2016
Mor Fenja	Drottensdottir	-	NO42061/16
Eigir	Fenjason	av	Vollakloa	-	NO47385/18
Eina	Fenjadottir	av	Vollakloa	-	NO47384/18
Erik	Fenjason	av	Vollakloa	-	NO47386/18

Importerte hunder:
Into The Wild Hjalmar - SE30154/2018 

Kullnr.	183186

Alfa (Pia) med eier Gerd Langenes blir Nordic Champion, og dermed første lundehund i Norge 
og Norden med denne tittelen.
Etter å ha oppnådd tre Nordic show cert, har Gerd nå søkt om Nordic Championat. I tillegg 
venter hun på at det svenske championatet blir godkjent. Hun kan da også søke på det Nordiske 
championatet fordi Pia alt er norsk og dansk champion. I en overgangsordning i 2018 og 2019 
kan en bli både Nordisk og Nordic champion.
Vi gratulerer Gerd og Alfa (Pia) sammen med oppdretter til Alfa, Berit Marthinussen.

Første lundehund med nytt Nordic Championat

Nytt fond i klubben

Nye fylkeskontakter oppnevnt

Lundehundkalenderen 2019 snart klar for salg

Juleannonser i neste nummer av Lundehund-nytt
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Lundehunddagene 
2018

Foto: Hellevardene, Søgne © Andrva, Wikipediav

Fra skalldyrspleiselaget 2. august, foto Kristin Duvold.

Mange deltok på båtturen til Ny Hellesund om 
formiddagen 3. august. Foto Gunn Haugstulen.

Før oppstaren av den mer offisielle delen av 
Lundehunddagene 2018 ble det arrangert både 
spleiselag med skalldyr blant furutrærne på stranden 
til arrangementsstedet Åros Feriesenter og båttur til Ny 
Hellesund og fellestur opp til Hellevardene.

Første kvelden ble reker og andre skalldyr m/tilbehør 
spist ved langbord satt sammen av medbrakte bord og 
stoler, folk koste seg og praten gikk livlig langs bordene.

Formiddagen etter var det felles båttur til Ny 
Hellesund. Båteieren Høllen Båtturer mener de satte 
passasjerrekord med 112 pasassjerer, med 57 mennesker 
og 55 hunder! Både deltakerne og skipperen beskriver 
det som en utrolig artig opplevelse.

En stor takk til William og Gerd Langenes som sto for 
begge arrangementene!



Lundehund-nytt

10 Nr. 3 - 2018 Nr. 3- 2018 11

Lundehund-nytt



Lundehund-nytt

12 Nr. 3 - 2018 Nr. 3- 2018 13

Lundehund-nytt

Revisor 
Vararevisor 

Øyvind Hjelme (velges for 2 år) 
Odd Reidar Gautu.n (velges for 2 år) 

Valgresultat ble presentert av Jon Wagtskjold på vegne av valgkomiteen: 

Styret: 
Leder: 
Styremedlemmer: 

Varamedlemmer: 
(inntil 2 kandidater velges) 
Varamedlem (1 år, ny): 
Varamedlem (1 år, ny): 
Varamedlem (1 år, ny): 

V algk.omite: 
1 Medlem (ny, 2 år): 

1 V ara til Valgkomiteen 
(ny, 1 år): 

Revisor (velges for 2 år) 
Vararevisor (velges for 2 år) 

Merete Evenseth   
Karen Elise Dahlmo 
Even Tveråmo
Solveig B. Steinnes
Kari M. Haugland 
Tor-Ame Helle            

Elisabeth Røsholt 
Hilde-Britt Nilsen 
Gunn Haugstulen 

Morten Strandmoe 
                                          
Irene Stølan 

                             
Øyvind Hjelme   
Odd Reidar Gautun 

Leder takket for fremmøtet og møteleder hevet årsmøtet. 

Referent: Torbjørg 'Lille' Wagtskjold 

Protokoll godkjent: 

50stemmer 
42 stemmer 
12 stemmer 
26 stemmer 
16 stemmer 
11 stemmer 

36 stemmer 
23 stemmer 
37 stemmer 

51 stemmer 

50 stemmer 

52 stemmer 
52 stemmer 

Navn: b \ V:�jr.\,- &v--. cA tco-e.
Birgit Andersen 

Vi kjenner alle denne mannen både i inn og utland.
I årevis har han underholdt oss med sine finurlige 

historier om turene med hund i skog og mark, på fjellet, 
ved sjøen og i verkstedet. Han har en egen måte å skrive på 
som treffer folk, og han tar lundehunden på kornet når han 
forteller om lundehundens viderverdigheter. Men det er ikke 
bare derfor vi vil hedre han

Da hunden hans for noen år siden ble syk av IL, satte 
han inn alle ressurser for å redde hunden sin fra denne 
forferdelige sykdommen. Han har gjorde en enorm innsats 
for å få kontroll på IL-en.

Opp gjennom årene har han forsket og samlet kunnskap 
om denne sykdommen som to ganger nesten har tatt livet 
til hunden hans. Begge gangene har heltemodig innsats fra 
han selv, og gode medhjelpere blant klubbens medlemmer og 
utvalgte veterinærer, brakt hunden hans tilbake til livet.

Da han første gang hadde klart å redde hunden, var han 
selv så glad for den hjelpen han fikk underveis, at han ga 
Lundehund klubben en ganske stor gave; 30 eksemplarer 
av Lundehundboka som skulle distribueres til veterinærer 
utover hele landet for at de skulle få bedre innsikt i 
problemene rundt IL.

Men etter den tid har han selv blitt en stor ressurs for 
alle som har en syk lundehund. Med sine oppsamlede 
kunnskaper, sine velprøvde råd om foring og medisinering 
har han hjulpet utrolig mange med syk lundehund slik at 
hundene deres har klart seg, og er blitt symptomfrie. Han står 
på for alle som trenger hjelp; han kjøper inn, og distribuerer 
medisiner og tilskudds-stoffer til trengende lundehunder i 
både inn og utland, uten å ta seg betalt!

Han er en uuttømmelig kilde til kunnskap om hva som 
skal til for å snu utviklinga av IL, og sakte men sikkert vinne 
tilbake helsa til hunden. Han har også en egen gruppe på 
Facebook, der de som trenger råd og veiledning kan lese seg 
opp på det han har funnet ut om bekjempelse av IL, og der 
folk som står i situasjonen får trøst, støtte og oppmuntring. 

Petter Nilsen, du er det vi vil kalle en ildsjel, og han 
fortjener virkelig å bli hedret for den innsatsen han har gjort 
for rasen vår.

Gratulere med Hedersdiplomet under årsmøte den 4. 
august 2018 på Sørlandet.

Første gangen denne mannen deltok på et møte i 
Lundehund klubben hadde han ikke lundehund engang! Nå 
eier han tre og driver oppdrett.

Han har fra første dag vært en stor ressurs for klubben 
med bl.a. sin organisasjonsoversikt, og har bistått dagens 
leder med råd og vink.

Han meldte seg straks til å være med i redaksjonen i 
Lundehund-nytt, og har tatt seg av layout og utforming av 
det bladet som vi i dag er så stolt over. Det er ikke mange 
hundeklubber i landet som kan skilte med et så profesjonelt 
og lekkert utformet blad. Han klarer alene å få på plass alle 
artikler og bilder som skal til for å gjøre bladet morsomt og 
spennende for leserne, og legger ned mange timers arbeid 
hver eneste måned for å ha oversikt og være oppdatert. 

I tillegg er han en ryddig og behagelig ordstyrer på 
klubbens årsmøter, og på andre samlinger der det er behov 
for slikt. 

Han har meldt seg frivillig til å ta den store jobben med 
å være klubbens medlems- og registerfører, og fire ganger i 
året har han jobben med å sende ut medlemsblader til nye 
medlemmer, og til de som av en eller annen grunn har gått 
glipp av bladet, når de har flyttet uten å melde om ny adresse 
til NKK eller har vært sen med betaling av kontingent, slik at 
de har falt ut av medlemslistene.

Han har layoutene for flere av klubbens brosjyrer, han har 
vært med på å utforme klubbens informasjonsstrategi og han 
stiller alltid opp når det gjelder.

Da redaksjonen fikk beskjed om at det gikk for mye 
penger til bladet, la han ned mye tid og arbeid for å finne 
ei utforming av bladet som både tilfredsstilte hans og 
redaksjonens krav til estetisk utforming, og styrets krav til 
økonomisk tilpassing. Og han klarte det.

Jon Wagtskjold, du er en svært viktig person for klubben, 
og fortjener å bli hedret for sin store innsats. 

Gratulere med Hedersdiplomet under årsmøte den 4. 
august 2018 på Sørlandet.

Fra styret:
To hederspriser delt ut på årsmøtet 2018

Fra venstre: Petter Nilsen, 
leder Merete Evenseth og 
Jon Wagtskjold.

Foto Lille Wagtskjold
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BISS:
N UCH Moonheim Kalles Fanni FI51226/13. E: Liv Skjervik, Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR

BIM:
SE N UCH NV-14 NORDV-14 Værøy-Drotten Av Vollakloa NO53797/12. E: Solvor Melum, 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM

Hannhundklasse:
2. BHK:
C.I.B. NORD UCH EUJW-15 SEV-16 WW-17 GEV-17 Ulfrigga Lundes Tor DK12446/2014, 
E: Solveig Bjørkenes Steinnes. Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BHK

3. BHK:
NJV-17 Moonheim Abbes Kaiser FI16364/17. E: Gerd Langenes, Exc.UK 1.UKK CK 3.BHK

4. BHK:
Bratsbergåsen’s Isak NO45859/14. E: Cecilia Obitz, Exc.CHK 3.CHKK CK CERT 4.BHK

Tispeklasse:
2. BTK:
N UCH Lundeklippe Groa NHSB2971611. E: Connie Andersen, Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BTK

3. BTK:
Bandwagon’s Anya Dagadatter NO35784/17, E: Torbjørg Wagtskjold, Exc.JK 1.JKK CK CERT 3.BTK

4. BTK:
AMSTJW-17 AMSTW-17 Vixen Av Revehjerte NO31590/17. E: Bente Vedal, Exc.UK 1.UKK CK 4.BTK

Valper:
BIR Valp: 
Pride Of Norway’s Blue Lava NO34352/18. E: Anette Vabø-Andersen, HP

BIM Valp:
Mjøskastellets Eine NO37112/18. E: Anny Sørli, HP

Junior:
BIR Junior:
Bandwagon’s Anya Dagadatter NO35784/17. E: Torbjørg Wagtskjold, 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 3.BTK

BIM Junior
Lundesommer Hallgrim NO56251/17. E: Ingvild Kiland, Exc.JK 1.JKK

Veteran:
BIR Veteran:
INT NORD FI UCH CW-11 Ålvisheim´s Orvar- Odd Hedesson NO32537/09. 
E: Unni Hofstad, Exc.VTK 1.VTKK CK
Utstillingens eldste hund

BIM Veteran:
INT NORD UCH Mopsegårdens Gurine NO46319/09. 
E: Merete Evenseth, Exc.VTK 1.VTKK CK

Oppdretterklasse:
1: Paluna, E: Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4337 Sandnes, HP
2: Keeza’s Lunde, E: Susanne Stig Hansen, 
    4780 Stege, Danmark, HP

Barn og hund
med dommer Catrin Landaas Østensen

Fra venstre: Best in Show Spesial - Liv Skjervik med Moonheim Kalles Fanni, dommer Arne 
Foss og Best i Motsatt kjønn - Solvor Melum med Værøy-Drotten Av Vollakloa

Resultater fra 
Spesialutstillingen 4. august 2018

Alle bilder foto av Jon Wagtskjold
For flere resultater fra spesialutstillingen, se NKKs hundedatabase på internett - Dogweb
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VINNERE AV VANDREPOKALER 2018 
Norsk Lundehund Klubbs Spesialutstilling på Åros Camping 4. august 2018

1. Kennel Enerhaugens vandrepokal – labbepokalen, 
samt innrammet bilde av en labb. Laget av Roar 
Torsteinsen, gitt av NLK og Christen Lang.

N UCH Vingheias Vendelin NO39044/12 Eier Solveig 
Bjørkenes Steinnes

11. Kennel Linesviken's vandrepremie til oppdretter av 
beste valp, gitt av Margit Lines Våtvik.

Anette Vabø-Andersen med Pride Of Norway’s Blue 
Lava NO34352/18

13. Vandrepris til beste valp, gitt av Norsk Lundehund 
Klubb.

Pride Of Norway’s Blue Lava NO34352/18, eier 
Anette Vabø-Andersen

15. Måstadpokalen til beste tispe med avkom, gitt av 
fam. Burschil, Tyskland.

N UCH Paluna’s Atla Troyadatter NO30013/11 
med Paluna’s Ylva Atladotter NO55387/12, eier Liv 
Skjervik

17. Værøy-Lita's vandrepremie til BIM veteran, gitt av 
Gro W. Viken.

INT NORD UCH Mopsegårdens Gurine 
NO46319/09, eier Merete Evenseth

21. Kennel Enerhaugens vandrepremie til beste 
oppdrettergruppe, gitt av Christen Lang. Paluna’s - Liv og Einar Skjervik

22. Eleanore Christie's minnepremie til BIR hund, gitt 
av Christen Lang.

N UCH Moonheim Kalles Fanni FI5126/13, eier Liv 
Skjervik

23. Zenia Lang's vandrepremie til BIM hund, gitt av 
Christen Lang.

SE N UCH NV-14 Værøy-Drotten Av Vollakloa 
NO53797/12, eier Solvor Melum

24. Kennel Vingheias, vandrepremie til BIR veteran, 
gitt av Gunn Tove Ormset.

INT NORD FI UCH CW-11 Ålvisheim’s Orvar-Odd 
Hedesson NO32537/09, eier Unni Hofstad

25. Marmel's minnehund, vandrepremie til beste 
importerte hund bosatt i Norge, gitt av Bärbel og Stein 
Erik Greter.

N UCH Moonheim Kalles Fanni FI5126/13, eier Liv 
Skjervik

26. Nordnorsken, beste nordnorske tispe og beste 
nordnorske hannhund, gitt av Elin D.W. Johannessen 
og Merete Evenseth. Utgis hvert 4. år på Værøy, første 
gang utgitt i 2016.

Deles ut i 2020

27. BIM Valp, Innrammet bilde av en labb, laget av 
Roar Torsteinsen, gitt av NLK og Christen Lang. Mjøskastellets Eine NO37112/18, eier Anny Sørli

28. Værøyfatet til beste hannhund med avkom, gitt av 
Kennel Northern Bones og Kennel Vingheia.

CIB NORD UCH EUJW-15 SEV-16 WW-17 Ulfrigga 
Lundes Tor DK12446/2014 med Nova Saga Av 
Northern Bones NO56274/16, eier Solveig Bjørkenes 
Steinnes.

Lørdag den 4. august arrangerte NLK sin årlige 
spesialutstilling. Denne gangen var den lagt til 
Åros Camping i Søgne. Dagen etter, søndag 5. 
august var det mønstring av prosjekthunder.

Mønstringen forgår ved at hver enkelt hund 
blir målt, veid og det blir notert ned tannstatus, 
testikkel status og gitt tallkarakterer for de 
forskjellige eksteriørtrekk som en lundehund 
skal ha. Her er det da snakk om hvor stort avvik 
hunden har fra det som er idealet hos lundehund. 
Vi har utarbeidet et skjema til dette bruk og 
hunden blir i tillegg fotografert og filmet slik at vi 
får en god dokumentasjon av den. 

På denne mønstringen var det møtt frem 3 hunder 
fra første generasjon, det var to hunder fra de to 
buhund krysningene vi har hatt og en hund fra det 
første kullet med Islandsk fårehund.

Fra andre generasjon med buhund møtte det fire 
hunder fra tre forskjellige kull.

Når det gjelder første generasjon fra buhund så 
vi at de to hundene på denne mønstringen hadde 
mange trekk fra den rasen. Spesielt så vi dette 
i hodet, med en mer markert stopp enn det vi 
finner hos lundehund, og også med noe rundere 
øyeåpninger. Dette gir et mer buhundaktig preg.

Hunden fra krysning med islandsk fårehund 
hadde nok mest trekk fra lundehund når det 
gjaldt eksteriør mens adferden viste trekk fra 
Islandshunden. 

I andre generasjon med buhund/lundehund så 
vi hunder som naturlig nok hadde fått tydeligere 
trekk fra lundehund. En av disse hundene hadde 
meget godt utviklede ekstratær, men et hode med 
litt markert stopp. En annen hund var så lik en 
lundehund at en dommer sannsynligvis ville fått 
store problemer med å skille denne hunden fra en 
renraset lundehund om den hadde blitt utstilt.

En av hundene fra andre generasjon hadde 
tilnærmet lundehund bevegelser, dvs bred i front 
og smal bak, mens de fleste av de andre mønstrede 
hundene ikke har dette bevegelsesmønsteret.

Når det gjelder adferd, så opplevde vi at en hund 
var ukomfortabel og noe engstelig da den ble 
mønstret. Dette er noe vi vil følge med på videre, 
men når vi samenligner denne hunden med den 
adferden vi opplevde på flere av lundehundene på 
utstillingen på lørdag så er den ikke utypisk for 
rasen (dessverre).

Mønstring av prosjekthunder 5. august 2018
Av Christen Lang

 Leon av Vinterskogen (B2) sammen med eier Wenche Lunde, til høyre Christen Lang fra Krysningsgruppa. Foto Jon Wagtskjold
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Fra Avl- og sunnhetsutvalget:

Annet hvert år gjennomfører klubben en telling av hvor mange lundehunder vi har i Norge. Det 
betyr at alle landets lundehundeiere blir kontaktet, enten via epost eller telefon fra lokalkontakten 
for å fortelle litt om hundens helse. Dette er et viktig redskap for oss i arbeidet med å forvalte vår 
utrydningstruede rase.

Årets telling omfattet 683 hunder fordelt på 586 eiere. 
Det var 11 personer/hunder vi ikke fikk kontakt 
med, men vi fikk svar fra 575 personer, og det gir en 
svarprosent på 98%.

Det synes vi er helt fantastisk!

Hvor mange hunder har vi i Norge?
Pr 1. januar 2018 var det i Norge 683 lundehunder 
fordelt på 325 tisper og 358 hannhunder. Dette er en 
fin økning fra 582 hunder 1. januar 2013, og viser 
at vi jobber oss oppover mot det langsiktige målet i 
klubbens avlsstrategi (RAS) på 1000 lundehunder i 
Norge. 

Levealder
Den eldste hunden pr 1. april 2018 var Skreppeng’s 
Opal på 15 år og 2 mnd. Den gjennomsnittlige 
 levealderen for lundehundene som døde i peri-
oden 2016-2018 var på 9,0 år. I RAS er den 
gjennomsnittlige levealderen på 9,3 år (basert på 
perioden 2010-2012). 

Nedenfor ser du en grafisk fremstilling av fordelingen 
av levealder.

Fertilitet / fruktbarhet
Denne gangen ble hannhundeierne spurt om hunden 
hadde begge testiklene på rett plass.

Av de 358 hannhundene er det 118 som er 
kryptorkid, hvilket betyr at det mangler en testikkel 
på rett sted i skrotum. 

Kryptorkisme er arvelig, og hunden kan arve anlegg 
fra krytorkisme fra både mor og far. Det er minst tre 
gener involvert. Hunder som er ensidig kryptorkide, 
altså har bare en testikkel i pungen, kan pare seg 
og gi valper, men det er en stor fare for at valper 
etter slike hunder får dobbeltsidig kryptorkisme, 
hvilket betyr at ingen av testiklene kommer ned i 
pungen. Da er hunden steril. Det vil si at om man 
bruker kryptorkide hunder i avl, vil man i seinere 
generasjoner får flere hunder som er sterile. Derfor er 
det ikke tillatt å avle på kryptorkide hunder innenfor 
FCI og NKKs medlemsklubber. Med andre ord, 
33% av våre hannhunder er ikke aktuelle for avl, 
noe som er veldig bekymringsfullt med tanke på å 
opprettholde den lille genetiske variasjonen vi har i 
dag.

Et annet spørsmål vi stilte var hvor mange hunder 
som har blitt forsøkt brukt i avl de siste to årene. 

Svarene for tisper og hannhunder er oppsummert i 
tabellen nedenfor.Hundetellingen 2018 - del 1

Av Hanna Gautun og Lille Wagtskjold

 Aktuelle 
hunder

Antall hunder
forsøkt brukt 
(% av antall 

aktuelle hunder)

Hunder som 
fikk kull

Hannhunder mellom 1 og 
9 år, med 2 testikler 197 84 (43 %) 49 (18 av disse fikk to 

eller flere kull)

Tisper mellom 
18 mnd og 9 år 226 98  (43 %)

62 (15 av disse fikk 2 
kull siden forrige tell-

ing)

Dette viser at våre hundeeiere nedlegger en 
imponerende innsats for å lage valper! 

Samtidig er det ganske mange av de som prøver som 
ikke får det til. De fleste av disse prøver flere ganger, 
og lykkes så kanskje etter hvert. Det ligger mao ofte 
flere forsøk bak hver suksess.

Det vil alltid være noen hunder som ikke blir forsøkt 
brukt av ulike årsaker, deriblant helsemessige 
forhold. Det er kun klinisk friske hunder som skal 
benyttes i avl. I vår rase må vi derfor fortsette å 
anstrenge oss for å bruke så mange ulike individ som 
mulig, slik at vi begrenser ytterligere tap av genetisk 
variasjon så langt vi kan.

I neste nummer av Lundehund-nytt vil vi presentere 
tallene fra hundetellingen knyttet til helse.

Fra registreringen: Lille legger inn informasjon mottat fra eierne i 
NLK-databasen under opptellingen, foto Jon Wagtskjold

Hundetellingen 2018 - del 1 
 
Annet hvert år gjennomfører klubben en telling av hvor mange lundehunder vi har i Norge. 
Det betyr at alle landets lundehundeiere blir kontaktet, enten via epost eller telefon fra 
lokalkontakten for å fortelle litt om hundens helse. Dette er et viktig redskap for oss i arbeidet 
med å forvalte vår utrydningstruede rase. 
 
Årets telling omfattet 683 hunder fordelt på 586 eiere. Det var 11 personer/hunder vi ikke 
fikk kontakt med, men vi fikk svar fra 575 personer, og det gir en svarprosent på 98%. 
Det synes vi er helt fantastisk! 
 
Hvor mange hunder har vi i Norge? 
Pr 1. januar 2018 var det i Norge 683 lundehunder fordelt på 325 tisper og 358 hannhunder. 
Dette er en fin økning fra 582 hunder 1. januar 2013, og viser at vi jobber oss oppover mot 
det langsiktige målet i klubbens avlsstrategi (RAS) på 1000 lundehunder i Norge.  
 
Levealder 
Den eldste hunden pr 1. april 2018 var Skreppeng’s Opal på 15 år og 2 mnd. Den 
gjennomsnittlige levealderen for lundehundene som døde i perioden 2016-2018 var på 9,0 år. 
I RAS er den gjennomsnittlige levealderen på 9,3 år (basert på perioden 2010-2012).  
 
Nedenfor ser du fordelingen av levealder grafisk. 
 
 

 
 
Fertilitet / fruktbarhet 
Denne gangen ble hannhundeierne spurt om hunden hadde begge testiklene på rett plass. 
Av de 358 hannhundene er det 118 som er kryptorkid, hvilket betyr at det mangler en 
testikkel på rett sted i skrotum.  
	
Kryptorkisme er arvelig, og hunden kan arve anlegg fra krytorkisme fra både mor og far. Det 
er minst tre gener involvert. Hunder som er ensidig kryptorkide, altså har bare en testikkel i 
pungen, kan pare seg og gi valper, men det er en stor fare for at valper etter slike hunder får 

0	

5	

10	

15	

20	

0	-	2	 2	-	4	 4	-	6		 6	-	8		 8	-	10		 10	-	12		 12	-	14		 14	-	16		 16	-	17	

An
ta
ll	
hu

nd
er
	

Alder	ved	død	(år)	

Oppnådd	levealder	i	årene	2016	til	2018	

Skreppeng's Opal (Vesla), eier Jo Ulvestad, 
tellingens eldste hund. Foto av eier.
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De to valpene etter lundehunden Syrinborgs Gulltann (Noah) og islandshunden Freyja ble født 
17. juni 2018. Det var på dag 59 i svangerskapet, og de ble født hjemme hos Freyjas eiere Astrid 
Aaserud Hansen og Otto Midling-Hansen på Årnes. 

Freyja klarte brasene kjempeflott. George I1 
Noahsønn (Artur) ble født først og veide 297 gram. 
15 minutter senere ble Inga I1 Freyjadottir født, og 
hun veide 330 gram.

Inga var tidlig til å komme 
seg ut av kassa, så den ble 
ryddet bort. Under tiden hos 
oppdretteren har valpene 
møtt små barn og andre 
mennesker. De har vokst opp 
rett ved en jernbane, så de 
har blitt godt vant til tog. Bil, 
traktor og annen støy har de 
også fått oppleve.

Fra tidlig alder har de hatt 
to ulike personligheter: 
Artur blid og rolig, Inga 
mer aktiv og høylydt. Begge 
er friske og fine valper. Ved 
veterinærkontrollen hadde 
Artur foreløpig bare fått ned 
en testikkel, men vi håper 

selvsagt ennå at den andre kan komme ned.

Artur fant seg raskt til rette hos sine nye eiere Eva 
og Johannes i Tromsø. Han kasta seg fort over 
«storebroren» Fjodor, en 10 år gammel border 
collie-blanding. Fjodor var litt skeptisk, men lot 
seg fort sjarmere av Artur og nå både leker og sover 
de sammen. Eierne beskriver Artur som uredd og 
kontaktsøkende, vilter, men veldig kosete. Han har 
begynt på valpekurs og virker lettlært, selv om han 
også kan miste oppmerksomheten innimellom. 
Han er glad i å grave og utforske huler og er veldig 
observant ovenfor det som foregår i lufta, så det er 
tydelig at han har egenskaper fra begge rasene.

Inga bor hos Toril og mannen på en gård i Trøndelag 
med en godt voksen islandsk fårehundtispe og 
mange andre dyr. Hun er uredd og er lett å få 
kontakt med, men har både temperament og egen 
vilje. «En helt fantastisk virvelvind», kaller Toril 
henne. Når Inga endelig slapper av, ligger hun gjerne 
på ryggen, fullstendig avslappet, og snur hodet 
bakover og inn under det som er tilgjengelig.

Krysningsprosjektet: 

Hvordan går det med Freyjas valper?
Tekst av Bård Mathias Andersen

Denne kombina-
sjonen er godkjent 
av NKK og er en del 
av Norsk Lunde hund 
Klubbs krysnings-
prosjekt for å øke 
den genetiske varia-
sjonen hos  rasen. 
Valpene vil bli regis-
trert i NKKs X-reg-
ister og vil være del 
av en sidepopulasjon 
utenfor rasen norsk 
lundehund.

Du kan lese om 
krysningsprosjektet 
her: http://lunde-
hund.no/index.php/
krysningsprosjektet

Hekla har en C-hofte, og har således ikke vært 
prioritert for videre avl så langt. Norsk Lundehund 
Klubb ved Krysningsgruppa og hundeeierne 
beklager veldig det inntrufne! 

Vi har informert NLKs styre og NKK om det som 
har skjedd. NKK er enig i at kullet kan registreres 
innenfor prosjektet så fremt de nødvendige 
helsesjekker blir gjennomført for begge foreldrene. 
Det vil gi oss kontroll på hvor valpene havner og at 
de nye eierne forplikter seg til ikke å bruke dem i 
annen avl enn den NLK/NKK godkjenner. Det vil 
også gi oss mulighet til å følge valpenes utvikling 
tett og vurdere dem, bla i fht konsekvensen av at 
deres mor har en mild grad av HD på en hofte. 

Vi har derfor bedt hundeeierne sørge for 
nødvendige helsesjekker så snart som mulig og vil 
så sende NKK en søknad om å få kombinasjonen 
og valpene godkjent i prosjektet. Parallelt med dette 
ønsker vi en grundig vurdering sammen med NKK 
om bruk av hunder med C-hofter i prosjektet i løpet 
av vinteren.  Små hunder plages normalt ikke av 
C-hofter. Den generelle anbefalingen for hunder 
med C-hofter er at de kombineres med hunder 
som er «fri» dvs har A eller B-hofter. Først etter at 
denne, generelle vurderingen har blitt gjennomført 

vil det bli tatt stilling til om Heklas valper kan være 
aktuelle for videre avl. 

Norsk Lundehund Klubb ved Krysningsprosjektet 
kommer også til å kontakte eierne av alle 
prosjekthundene og understreke at de har et ekstra 
ansvar for at tjuvparinger ikke forekommer. Dette 
har allerede blitt presisert skriftlig ved kjøp av valp. 

Hekla B1 har kommet i ulykka!
Tekst av Bård Mathias Andersen

Artur til venstre 
og Inga til høyre,  
(Foto av hhv Eva 
Saariniemi  og 
Toril Fløystad 
Dørum)

Hekla B1 fødte 8. september 
et kull på tre tisper og to 
hanner etter en tjuvparing 
med lundehunden Eros 
NO37746/13. 

Dette skjedde i sommer da 
eier passet Eros en periode. 
Det ble først klart at hun var 
drektig da hun var ca 4 uker 
på vei. 

Det er ingen andre 
hannhunder som kan være 
far til kullet.

Hva er HD?
Hofteleddsdysplasi (HD) er en utviklingsfeil 
i hofteleddene som kan angå ett eller begge 
hofteledd. 
Defekten består i at hofteskåla og lårhodet 
ikke passer til hverandre. Det dannes 
sekundærforandringer rundt leddet i form av 
forkalkninger. Det kan også oppstå unormal 
slitasje inne i hofteleddet, som igjen kan 
gi unormale trykkbelastninger på deler av 
leddet. Deler av leddbrusken kan slites bort og 
erstattes av bein‐ vev i kroppens forsøk på å 
reparere de skadene som har oppstått. 
Det finnes ulike grader av denne defekten ‐ og 
røntgenavlesning av hofteleddene graderes 
etter følgende skala: fri (A, B), svak (C), middels 
(D) eller sterk (E) grad av HD.

Kilde: "Hofteleddsdysplasi (HD) hos hund", 
A. Indrebø, NKK (februar 2013).

Foto Elin Mariboe
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Som mange vet har NKK, Veterinærhøyskolen (nå NMBU) og flere av raseklubbene for de norske 
hunderasene et samarbeid om lagring av frossen sæd for å bevare avlsmateriale.
For NLKs del består lageret av sæd tappet fra fem hunder i 1998 og ni hunder tappet i 2005. 
Ved lagring av frisk sæd i 2005 ble sæden tappet i 1998 frigjort og stilt til NLKs disposisjon. Denne 
sæden ønsker vi nå å bruke i renraset avl av norsk lundehund.

Fire av hundene som ble tappet i 1998 har så vidt vi kan 
se fra DogWeb og NLK sin database ingen gjenlevende 
«slektninger». Den femte har mange. Statistikk over 
avlsarbeidet viser at vi fortsatt bruker for få hannhunder 
og et viktig bidrag er å ta inn igjen lagret materiale fra 
de gamle hundene og spre det.

Til dette trenger vi hjelp fra klubbens oppdrettere i 
samarbeid med avls og sunnhetsutvalget (tidl. Avlsråd) 
og Ragnar Thomassen på Veterinærhøyskolen. 

Det kreves litt ekstra av oppdretter:
- Tispen må oppholde seg i rimelig nærhet av 

veterinærhøyskolen i løpetiden for blodprøver for å 
bestemme optimal tid for inseminering.

- Inseminering på veterinærhøyskolen med inntil 3 
strå frossen sæd en eller to ganger til avhengig av 
kvalitet og andre faktiske forhold.

- Tisper som skal brukes i dette arbeidet må være 
klinisk friske, gi akseptabel innavlsgrad med 
aktuelle hannhund, ha paret naturlig og ha født 
naturlig tidligere. Det vi kun være aktuelt å bruke 
tisper som er registrert i Norge.

- Valpene selges som oppdretters, men det må tas 
munnswab-prøver for DNA-analyse før de reiser 
fra oppdretter, og salgskontrakt må inneholde 
krav om videre avl innen 3 år med unntak kun for 
kryptokisme.

Sædmaterialet er i klubbens eie og ASU vil opptre som 
hannhundeier i paringsavtale og paringsbevis

Inseminasjon vil gi vellykket valpekull i opptil 80%  av 
forsøkene avhengig av > 50% overlevende celler etter 
tining (vet.Astrid Indrebø) 

Hannhundene er :
• Vabråten’s Ante
• Holmbu’s Kim
• Aspgreina's Paco
• Aitolo’s A-Rako
• Pelle Av Valpåsen

31361/88
24390/86
18946/86
32248/86
11311/88

Ved forespørsel hos gamle lundehundeiere fortelles 
det at alle disse hundene var gode rasetypiske hunder 
og ingen utmerket seg spesielt i størrelse. Vabråten’s 
Ante finnes på film i NRK’s Ut i Naturen – Katinka og 
hundene.

Har du aktuell tispe, litt oppdrettererfaring og de 
praktiske mulighetene er tilstede, så send beskjed til 
avlogsunnhet@lundehund.no (evt SMS til 97476608, 
Sigrun Rytter)

I slutten av oktober vil Avl- og sunnhetsutvalget gi 
klarsignal til de første tispene som skal bidra.

Gamle hannhunders bidrag i videre avl i dag
Bruk at frossen sæd tappet i 1998
Tekst og bilde av Sigrun Rytter

Nyttårsrakettene er fremdeles langt unna… 
begynn å forberede hunden din nå!
Tekst og bilde av Hanna Gautun

Etter å ha strevet i mange år med 
en av våre tidligere lundehunders 
panikkangst for nyttårsraketter 
så vi for et par år med bekymring 
fram mot nyttårsaften. Vi pleier å 
tilbringe den natten i raketteksil 
på hytta, men det året innså vi at 
det ikke ville bli aktuelt da den ene 
tispa vår ventet valper i begynnelsen 
av desember. Hvordan ville det 
gå? Der vi bor er det virkelig mye 
rabalder fra mørkets frembrudd og 
langt over midnatt. Våre to unge 
lundehundtisper var ikke blitt 
livredde raketter til da, men den 
yngste var temmelig skvetten.

Jeg kjøpet derfor en CD på 
dyrebutikken med bla rakettlyder 
i slutten av november. Da jeg satte 
den på første gangen med «normal» 
lydstyrke reagerte Tinna tydelig. 
Javel... fram med bruksanvisningen... 
der sto det at man først skulle sette 
på lyden så lavt at man nesten ikke 

kunne høre den og spille ca ½ time 
pr dag. Etter en stund skulle volumet 
skrus gradvis opp. Ble hunden urolig 
hadde man gått for fort fram og 
lyden måtte da tas ned til et nivå 
der hunden ikke brydde seg. Det ble 
altså rakettmusikk hver ettermiddag 
den adventstiden. Da julen kom var 
lyden skikkelig høy uten at noen 
brydde seg (annet enn kanskje oss 
på 2 ben...).

Nyttårsaften kom og vi var veldig 
spente... Tenk, ingen brydde seg om 
spetakkelet der ute! Da det nærmet 
seg midnatt kjørte Odd Reidar en 
tur med de voksne hundene og var 
tilbake ca kl 00.30. «En liten lufting 
for vi legger oss» tenkte jeg, og 
jammen smalt det ikke rett nedenfor 
huset akkurat da vi var kommet 
ut. Hundenes reaksjon? De satte 
seg ned ganske synkront og bæsjet. 
Deretter gikk vi inn og la oss. 

Torden, raketter og andre kraftige 
smell er ikke noen bekymring nå 
lenger. Vi kjører riktignok en liten 
«oppfriskning» med CDen før jul, 
og skjermer hundene for det verste 
bråket ved å reise på hytta. Skarpe 
lysglimt og lukt kan også være 
skremmende for en liten hund og 
har de først fått seg en støkk er det 
vanskelig å bli kvitt redselen. 

Om trening med lyd på CD kan 
hjelpe en hund som allerede har 
utviklet ordentlig angst for skarpe 
lyder, skal være usagt. Jeg tenker 
det er et rimelig og ganske enkelt 
forebyggende tiltak som i alle fall 
har gjort livet lettere for våre hunder. 

Kanskje kan det være noe for dere 
også?

Har du prøvd å venne hunden din til høye smell, raketter og uvær med hjelp av lyd på CD? Jeg må 
tilstå jeg var litt skeptisk, men det har endret seg. Her er min erfaring.

Paluna's Tinna ser fram til Advent med tilpasset musikk
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For 16 år siden fikk jeg min 
første hund. Ei lita rottweilertispe, 
som skulle lære meg veldig mye og 
virkelig tenne interessen min for 
hundetrening. Ingen av oss visste 
hva vi drev med til å begynne med, 
men heldigvis fant jeg meg en 
hundeklubb som jeg ble en del av. 
Jeg var med som hjelpeinstruktør 
og skulle få instruktørutdannelse 
gjennom NKK, men sånn gikk 
det ikke da klubben ble lagt ned. 
Noen år senere kom Frost inn i 
livet mitt. Lundehunden jeg alltid 
hadde hatt så lyst på. Vi begynnte 
i Norske redningshunder i tillegg 
til lydighet. Rally hadde jeg aldri 
hørt om. I 2012 flyttet jeg fra 
Oslo til Vennesla og ble med i 
en hundeklubb der rallygruppa 
var veldig aktiv. Siden Frost ikke 
syntes lydighetskonkurranser var 
like artig som meg, så tenkte jeg 
at dette kunne være en fin måte å 
få konkurrert på samtidig som vi 
hadde det gøy, da det er lov å rose 
gjennom banen i rally. Vi meldte 
oss på kurs og ikke lenge etter vår 
første konkurranse. Frost hadde 
god lydighet så det var i grunnen 
bare for meg å lære meg skiltene. 
Konkurransedagen kom og vi kjørte 
på. Den første konkurransen gikk 
bokstavelig talt dritt, da Frost syntes 
rallybaner var en utmerket plass å 
gå på do. Det betyr disk. Heldigvis 
var det en konkurranse til senere 
på dagen og der slo vi til med 2. 
plass, 197 poeng av 200 og direkte 
opprykk til klasse 2. 

Jeg innser nå i ettertid av vi 
skulle holdt oss i klasse 1 litt lengre 

enn det vi gjorde, da ingen av oss 
hadde særlig konkurranseerfaring, 
men sånn ble det ikke. Vi kjørte 
på i klasse 2, der hunden går uten 
bånd. Dette gjorde at jeg hadde, og 
fremdeles har, en hund som gikk 
superbra for plutselig å ta seg en tur 
ut av banen av forskjellige grunner. 
Jeg er ikke noe fan av å skylde ting 
på rase, men her gjør jeg litt det 
altså. 

Også i denne klubben fikk jeg 
tilbud om instruktørutdanning 
gjennom NKK, men dette kræsjet 
med at jeg skulle flytte tilbake til 
Østlandet, så heller ikke denne 
gangen ble det noe. 

Både før og etter vi flyttet til 
Drammen drev vi å konkurrerte 
i klasse 2. Noen ganger gikk det 
supert, og andre ganger disket vi på 
grunn av Frost sine utflukter. 

I Drammen fant jeg meg en 
hundeklubb som jeg fremdeles 
er i, og her fikk jeg endelig tatt 
instruktørutdannelsen. 

Det var ikke en veldig aktiv 
rallygruppe der når jeg begynte, 
men jeg ble spurt om jeg kunne 
holde noe rallykurs, og det gjorde 
jeg selvsagt. Etter noen kurs 
arrangerte klubben instruktørkurs 
og jeg var endelig NKK-instruktør. 
Jeg fortsatte å holde rallykurs, og 
innimellom var det en lundehund 
eller to også med. Det syntes jeg er 
veldig artig, så klart, og håper å få til 
et rent lundehundkurs en gang.

 Litt sånn tilfeldig sjekket jeg 
Norsk rallylydighetsklubb for å se 
hva som faktisk trenges for å bli 

godkjent instruktør der. Jeg manglet 
bare et par punkter som greit 
lot seg ordne og plutselig var jeg 
rallyinstruktør også. 

Hadde det ikke vært for Frost, 
hadde jeg nok aldri startet med 
rallylydighet og ikke vært der jeg 
er i dag. Han er nå pensjonert fra 
rally, men vi trener enda og han blir 
ofte brukt som demohund på kurs. 
Vi kom oss opp i klasse 3 og jeg er 
i grunnen fornøyd med det. Neste 
lundehund kommer jeg kanskje 
enda lenger med, etter alt Frost har 
lært meg. Jeg har i tillegg til Frost 
en kelpie på 2 år som jeg har litt 
ambisjoner med innen rally i tillegg 
til en jaktcocker som egentlig skal 
brukes til andre ting, men nok også 
blir deltidsrallyhund. 

Rallylydighet er en sport som 
passer veldig bra til lundehunden, 
og det er jo flere som gjør det bra. 
Man kan rose hunden gjennom hele 
banen, det skjer noe nytt hele tiden 
og det er en positiv sport. Stram line 
og korrigering, for eksempel, blir 
slått ned på. 

Veien til rallyinstruktør
- med hjelp av en lundehund
Tekst og bilder av Rachel Hamre

Jeg har akkurat 
kommet hjem 
etter å ha holdt 
et minikurs i 
rallylydighet, 
så da passer 
det vel greit å 
skrive denne 
artikkelen. 

Fra tid til annen dukker det opp voksne lundehunder som må omplasseres av ulike grunner. Dette er hunder 
som trenger et godt nytt hjem, gjerne hos noen som er kjent med hund fra før av og har tid og ressurser til å 
hjelpe hunden til å bli kjent med sine nye omgivelser.

Som valpeformidler får jeg en del henvendelser om 
voksne lundehunder og fører en liste over aktuelle 
hjem. Vi har også med hell annonsert etter egnet 
hjem via klubbens Facebookside/hjemmeside. 

Valpeformidler og klubben for øvrig har en 
veiledende funksjon i denne prosessen og det vil 
alltid være eier av hunden som skal omplasseres som 
har ansvaret. 

Noen generelle råd;
1) Kontakt alltid oppdretter dersom du 

vurderer å omplassere hunden din. I de fleste 
tilfeller er det ved kjøp av valpen avtalt at 
oppdretter har førsterett på overtakelse av 
hunden. Oppdretter kan også bidra med å 
finne et nytt hjem til hunden i sitt nettverk. 
Uavhengig av dette er det alltid god etikette å 
holde oppdretter informert.

2) Før omplassering/salg av hunden bør eier 
skaffe en veterinærattest (av nyere dato), som 
bekrefter av hunden er frisk, beskriver evt. 
sykdom eller mangler og om begge testikler 
er på plass hos hannhunder. Attesten er 
viktig for videre forsikring av hunden hos ny 
eier. Testikkelstatus er også viktig dersom ny 
eier ønsker å benytte hunden i avl. 

3) I forbindelse med salget bør det skrives en 
kjøpsavtale. NKK sin ordinære kjøpsavtale 
eller andre egnede avtaler kan benyttes.

4) Kjøpesum for hunden. Det bør komme 
tydelig frem av avtalen om det skal betales 
en kjøpesum for hunden og i så fall hvor 
stor den er. Nye eiere må gjøres klar over 
kostnadene det er ved å ha en hund. 

5) NKKs «Eierskifteskjema» må fylles ut. 
Nåværende eier og ny/e eier må begge 
signere denne. Ny eier vil motta faktura fra 
NKK om betaling og straks denne er betalt 
og funnet i orden, gjøres eierskiftet hos 
NKK. 

6) Husk også å melde i fra til klubbens 
database, slik at eierskiftet kan registres også 
der. Dette gjøres til database@lundehund.no 

7) Ved omplassering til utlandet må regler 
for innførsel (og omregistrering) følges. 
Dette gjelder både pass, vaksiner og evt. 
behandling for parasitter. Det er ulike regler 
i de ulike landene.

Ta gjerne kontakt med meg som valpeformidler eller 
Avl- og sunnhetsutvalget om du ønsker råd og hjelp 
ved omplassering eller har andre spørsmål.

Ta også gjerne kontakt dersom du tenker at en 
voksen lundehund kan være noe for deg. 

Omplassering av lundehund
Tekst og bilder av Elin D. W. Johannessen, valpeformidler

Begge bildene av lundehunden Dino
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Hvor lenge har du drevet med lundehund?
Min første lundehund fikk jeg i januar 1983. Jeg fikk 
mitt første kull med lundehunder i 1986. Det var et kull 
på 4 flotte små lundiser. Christen Lang var på besøk hos 
meg og beskuet valpene, og jeg fikk god anerkjennelse 
av han om flotte eksemplarer av rasen. Det gjorde godt 
å høre og jeg ble entusiastisk og ønsket å fortette med 
avl. 

Hvem var din første lundehund?
Min første lundehund var Holmbu's Peiko, fra Roar 
Ballangrud på Lunner.

Hvilke hunder har du nå?
Paluna's Åsne Saradotter og Lundeheim's Embla 
Åsnedotter.

Hvorfor begynte du med lundehundavl?
Det ble vist et program på TV tidlig i 1982 om denne 
unike hunderasen fra Måstadgrenda på Værøy. Jeg ble 
begeistret og kontaktet Lundehundklubben for å få 
tak i ei tispe. Det var lang venteliste hvis man ville ha 
tisper, men jeg kunne få hannhund umiddelbart. Det sa 
jeg ikke nei takk til, og slik ble begynnelsen på en total 
forelskelse av Norsk lundehund.  

Jeg ble kontaktet av ei dame som ville pare sin tispe. Det 
ble ikke noe paring av dette møtet. Jeg ble kontaktet av 
eieren av denne tipsa rett etterpå, og ble spurt om jeg 
ville overta henne. Eieren var gammel og hadde ikke 
så god anledning å ta seg av hunden. Jeg sa heller ikke 
nei takk til dette tilbudet, og dermed var Frigg (Beauty) 
i hus og jeg kunne starte mitt oppdrett av Norsk 
lundehund.  

Det var ingen problem med paring nå. Vi hadde 
hannhund i hus. Frigg og Peiko var et forelsket par som 
parret gjerne 14 dager ved hver løpetid. Det var ingen 
problem med hverken paring eller fødsler og hun fikk 
store kull.  

Frigg hadde 13 avkom, og jeg beholdt datteren hennes, 
Sonny. Hun hadde 8 avkom før det dessverre kom 
kolibakterie i hus. Sonny fødte 5 sprell levende, flotte 
valper som plutselig ikke ville suge melk av pattene 
etter de to første døgnene. De var ivrige med en gang 
etter fødselen og jeg kunne ikke se noe tegn på noe 
galt, før det plutselig lå en død valp der. Jeg kontaktet 
veterinæren, som konstarterte kolibakterie. Jeg mistet 
en valp til, men veterinæren klarte å berge de 3 som 
var igjen. Veterinæren ga beskjed om at det ville nok 
gjenta seg hvis jeg fikk flere kull, for smitten satt i 
hundene. Jeg prøvde å ha et kull til. Hun fødte nok en 
gang 5 flotte valper. Jeg var spent og fulgte godt med, 
og så til min fortvilelse at det samme skjedde nå. Min 
veterinær hadde flyttet, og jeg kontaktet ny veterinær. 
Dessverre ville ikke denne veterinæren tro på meg ang 
kolibakterie, og jeg fikk ikke samme hjelp som sist. Alle 
5 valpene døde innen en uke var gått.  

Dette satte da en stopp for mitt lundehundoppdrett.  
Jeg måtte vente til mine hunder ikke var mer og få 
nye hunder å avle på. Mine lundehunder viste ingen 
sykdomstegn i hele sitt liv, de døde av alderdom. 

Jeg har nå startet opp igjen med oppdrett og storkoser 
meg. Jeg er overlykkelig over at jeg endelig kan se nye 
lundehunder komme til verden igjen :-).

Fikk du noen hjelp av andre oppdrettere i starten?
Jeg hadde mye kontakt med Sofie Schønheyder i denne 
tiden. Det ble mange brev og telefoner med henne.  

Hvordan kom du fram til oppdretternavnet hvis du/
dere har det? 
Jeg ville ha et norrønt oppdretternavn, og søkte på 
mange forskjellige, men de var allerede opptatt, så det 
gikk en lang stund før jeg fikk et godkjent kennelnavn.  
Det endte med Lundeheim fordi jeg ønsket å ha noe 
som kunne forbindes med lundehund. 

Oppdretterpresentasjon:
Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du  
husker spesielt? 
Alle mine lundehunder har hatt forskjellig personlighet 
og jeg har bare beholdt en fra mitt oppdrett på 80- tallet 
og en fra mitt nåværende oppdrett. De er meg like kjære 
alle sammen.

Hva er det vanskeligste med oppdrett av lundehund 
slik du ser det?
Jeg har hatt det lett med mitt oppdrett, hvis man ser 
bort i fra det tragiske med kolibakterien. Nå har jeg 
nettopp startet opp igjen. Liv Skjervik og jeg har alltid 
samarbeidet godt og hun har hatt hele oversikten over 
hvilken hann jeg kan bruke. Vi har passet på at vi har 
hatt et utvalg av hanner som passer til tispene i vårt 
distrikt, slik at de er lett å bruke. Mht avlen er det 
nødvendig at oppdretterne er flinke til å finne eiere av 
sine valpekull til forskjellige deler av inn - og utland.  
Dermed blir det enklere for tispeeierne å finne en 
passende hann i sitt nærområde. 

Paringene går fint. Fødselene går fint og kullene er 
bra. Har hatt 2, 3 og 4 valper i kullene mine nå. Det 
er ikke alltid så lett å følge med når den rette tiden er 
der, siden lundehundene kan vise litt utydelige tegn 
på løpetiden, men har vi hannhunden der i rett tid, er 
tispene meget klare og stiller seg opp. Personlig synes 
jeg det er greit å inseminere hvis en hannhund ikke 
klarer det, fordi man trenger flere hannhunder med i 
avlen. Det er viktig at oppdretterne er tidlig ute med 
å kontakte hannhundeier om ventet løpetid, og det er 
smart å ha flere på lur hvis det skulle vise seg å bli bom.   
Det er også viktig at tispeeieren reiser til hannhundeier.  
Jeg har erfart at det er best å være der hannhunden 
er tryggest. Tispene står uansett når det er rett tid.  
Kontakt klubben eller gå inn i databasen for å finne den 
hannhunden som passer godt til din tispe. Det er meget 
viktig at vi følger reglene, med tanke på den fantastiske 
jobben de gjorde for å få rasen oppegående igjen. Så 
håper jeg at tispeeierne blir enda flinkere til å bruke de 
hannhundene som ikke stilles på utstilling. Det er så 
mange flotte hannhunder man ikke ser på utstilling, 
og som absolutt må komme i avl for å sikre videre god 
helse og flerfold av rasen.

Hva synes du er bra med norsk lundehund?
Lundehunden er en meget god rase for mange. Den er 
en ypperlig familiehund, god for barn, lett å ta med seg 
overalt (og den vil også være med på alt). Smidig og lett 
for lange fjellturer, men kan også være nøyd med å ta 
en tur i nærområdet. Leken og er ypperlig til å bruke til 
lydighet, agility, rally og spor. Selv om jeg ikke har vært 
så aktiv med dette, ser jeg at det er fullt mulig. :-) Det 
er rett og slett en hunderase for mange mennesketyper.  
Den er klok, snill og sosial.

Har du  hatt samarbeid med utenlandske 
oppdrettere?
Nei.  

Har du importert eller eksportert noen lundehund?
Første lundehund jeg eksporterte til USA, var Njord i 
1987.  Han har blitt stamfar til mange lundiser i USA.  
Da jeg gikk inn på Databasen, fant jeg ut at mine 

hunder har etterkommere over store deler av USA.  Hos 
ulike oppdrettere. Frøya ble eksportert til Sverige i 1987.  
(Samme kull som Njord). I 1988 ble Ira eksportert til 
Sverige.

Lundeheim's Trym ble eksportert til USA et par  år 
senere enn Njord. Jeg har også eksportert ei tispe til 
Finland.

I 2017 eksporterte jeg 2 hannvalper til USA - 
Lundeheim's Eitil Åsneson og Lundeheim's Erd 
Åsneson.  

Stiller du hundene dine på utstilling? Hvis du  gjør- 
hva synes du om resultatene de ga?
Jeg har ikke vært veldig ivrig med utstillinger. Men 
synes det er gøy. Det er jo veldig morsomt når det går 
vår vei og det blir anerkjennelser og rosetter. Men jeg 
synes det er gøy uansett. Det er  kjekt å treffe andre 
lundehundeiere. Jeg er bevisst på hvordan mine hunder 
er i følge rasestandarden, og synes selvsagt at mine 
hunder er de skjønneste :-) Jeg vet at dommerne har 
sine favoritter, og det er ikke alltid jeg er enig i det de 
skriver på bedømmelsen, men jeg overser det. Det er 
fint at det deles på hvilken hund som når høyest opp.  
Det er jo en kjensgjerning at vår rase ikke har vært så 
populær blant utenlandske dommere, som har liten 
kjennskap til rasen, og det har vært vanskelig å bli 
anerkjent i gruppebedømmelser og finaleringer. Men 
vi ser at det har kommet seg til det bedre. Tror det er 
fler og fler utenlandske dommere som nå har fått mer 
opplæring i rasen og har satt seg inn i standarden.

Er dine hunder med på andre aktiviteter?
Ikke for øyeblikket.  

Har du noen tanker om ditt framtidige oppdrett av 
lundehund?
Jeg ønsker å drive avl av lundehunder så lenge jeg er 
istand til det. Ser det som viktig å gjøre mitt beste for at 
lundehunden skal bestå, bli mangfoldig og ha en sunn 
og god helse. 

Kennel
Lundeheim
Kari Margrethe Haugland
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I begynnelsen av februar tok 
formidlingsansvarlig ved Bygdøy 
Kongsgård kontakt med Norsk 
Lundehundklubb. Vi fikk 
tilbud om å være med på deres 
presentasjon av bevaringsverdige 
norske husdyrraser. Gjennom 
tilknytningen til Norsk Bufe hadde 
Kongsgården tidligere arrangert en 
utstilling med norske feraser. I år 
ville de gjenta arrangementet, men 
denne gangen utvidet til å omfatte 
alle de bevaringsverdige norske 
husdyrrasene. Arrangementet 
skulle rettes mot barnefamilier 
med informative stands, muntlige 
presentasjoner og oppvisninger.

Klubben bestemte seg for å 
prioritere dette arrangementet 
framfor Villmarksmessa på 
Elverum. Hos det jaktorienterte 
publikummet på Villmarksmessa 
har interessen for Lundehundene 
vært moderat. Dette bød på en 
mulighet til å prøve noe nytt og nå 
ut til nye mennesker med interesse 
for rasen. Klubben ville i tillegg 
motta 1.000 kr for å stille opp med 
hunder og materiell. 

26. mai var vi på plass med 
en flott stand som sto fram i 
sammenhengen. Foruten de tre 
lundehundene Nanna, Iver og 
Hjallis, var også hygenhund, dunker, 
haldenstøver, norsk elghund grå 
og norsk buhund representert. Av 
hundene var det kun norsk elghund 
sort som glimret med sitt fravær. 

Andre husdyr på arrangementet var 
østlandsk rødkolle og trønderkanin. 
På ridebanen var det oppvisning 
i sprangridning med lyngshest/
nordlandshest og dressurkjøring 
med dølahest. Det ble holdt 
foredrag om de norske ferasene, 
om brunbier, trønderkanin, 
gammelnorsk spælsau og om alle de 
norske hunderasene. Geir Morten 
Jansberg gjorde en glimrende jobb 
med en informativ presentasjon av 
vår rase. 

Miljøvernminister Elvestuen kastet 
glans over arrangementet. Han var 
spesielt interessert i arbeidet som 
blir lagt ned for å øke bestanden av 
de utrydningstruede norske rasene. 

Lundehundene tok seg godt ut 
og var imøtekommende med 
barn og voksne. Alt lå til rette 
for et fortreffelig arrangement 
hadde det ikke vært for det varme 
sommerværet. Denne lørdagen 
var en av de første virkelig 
varme dagene på Østlandet. 
Barnefamiliene, som pleier å 
strømme til Kongsgården i helgene, 
tilbrakte heller lørdagen på stranda. 
Ser vi bort fra de andre klubbene 
representert på arrangementet, var 
besøket heller beskjedent. Bygdøy 
Kongsgård ønsker likevel å gi 
utstillingen en ny sjanse neste år, 
men da lagt til ettersommeren. 

Geir Morten Jansberg, 
Even Tveråmo og Astrid 
Rødsand representerte Norsk 
Lundehundklubb. Vi har tro på 
dette arrangementet i august-
september og håper klubben får 
mulighet til å komme tilbake neste 
år. 

Lundehunder på Bygdøy Kongsgård
- presentasjon av norske bevaringsverdige husdyrraser
Tekst av Astrid Rødsand, foto Even Tveråmo

I sommer hadde vi Lundehunddager på Sørlandet. 
De gikk over tre dager i begynnelsen av august. Vi 
som kommer fra nord måtte allerede reise langt for 
å komme dit, så da vi oppdaget at det ikke var så 
fryktelig mye lenger å reise for å komme til World 
Dog Show helga etter, meldte vi oss på dit også.

Resultatene ble noe blandet, men vi hadde fire 
fantastiske dager i Amsterdam, og traff veldig mange 
hyggelige mennesker, både norske og fra andre land.

Her er resultatene:

BeNeLux Winner Show 9. august  Dommer Bo 
Skalin, Sverige

• BOB  Frontpage Frey, eier Tine Schulz, 
Danmark (bilde øverst)

• BIM Bay Breeze of Vorkosmia, eier Mimmi 
Erikson, Sverige

• CACIB Moonheim Abbes Kaiser, eier Gerd 
Langenes, Norge

• Beste Junior  Bandwagon's Alva Dagadatter, 
eier Solveig Steinnes, Norge

• Beste Veteran Frontpage Frey, eier Tine Schulz, 
Danmark

• BIM Veteran Mopsegårdens Gurine, eier 
Merete Evenseth, Norge

Gruppespesial 10/8 dommer Annuka Paloheimo, 
Finland

• BOB Ulfrigga Lundes Tor, eier Solveig Steinnes, 
Norge (bilde i midten)

• BIM og Beste Junior  Bandwagon's Alva 
Dagadatter, eier Solveig Steinnes

• Beste Veteran Frontpage Frey, eier Tine 
Schultz, Danmark

World Winner Show 12/8  dommer Svend 
Løvenkjær, Danmark

• BOB Moonheim Abbes Kaiser, eier Gerd 
Langenes, Norge (bilde nederst)

• BIM Bay Breeze of Vorkosmia, eier Mimmi 
Erikson, Sverige

• Beste Veteran Frontpage Frey, Tine Schulz, 
Danmark

Lundehunder på 

World Dog Show 2018
Amsterdam 9. -11. august
Av Solveig B. Steinnes

Fotograf Jessica de Jong

Bilde fra offisiell fotograf på WDS

Bilde fra offisiell fotograf på WDS



Lundehund-nytt

30 Nr. 3 - 2018 Nr. 3- 2018 31

Lundehund-nytt

Lillelunden
Pokalkappløpet 
Tekst Elin Mariboe, tegning Rune Aga

Rolf og Birk har sporet en ung gutt, og nå står de 
overfor noe de nesten ikke kan tro er sant …

Hele bakgården er full av unge gutter som har en 
slags seremoni rundet pokalen til Tyri. Den unge 
gutten fra det blå huset baner seg nå vei mot pokalen, 
og klarer å få tak i den. Så skjer alt veldig raskt. 
Ungdomsgjengen lager en ugjennomtrengelig mur av 
kropper som hverken Rolf eller politifolkene klarer å 
komme gjennom. Men Rolf reagerter like raskt - en 
liten lundehundkropp vil klare å lure seg fram, så han 
løsner Birk og gir han kommandoen søk. Birk setter av 
gårde inn mellom beina på ungdommene. De skjønner 
ikke hva som skjer før det er for sent, og Rolf kan høre 
Birk bjeffe lenger ned i gaten ved siden av. Rolf og de to 
politimennene hiver seg inn i politibilen, og kjører etter 
bjeffene til Birk.

Rolf får igang sporingsappen på 
telefonen sin. Heldigvis har han 
alltid aktivert sporingsbrikke på 
bikkjene sine nå etter det som 
skjedde i sommer. Nå kan han 
se at Birk løper gjennom en ny 
bakgård, men så ser det ut som 
han stopper opp. Etter litt leting, 
finner politifolkene den rette 
bakgården, og der står Birk og gjør 
mot et stort plankegjerde han ikke 
kommer verken over eller under. 
«Ja, ja», sier Pål, «så må vi etterlyse 
han. Men først skal vi ta en prat 
med noen av de ungdommene som 
var i den andre bakgården. Vi har 
innkalt forsterkninger som nå bør 
være der.»

Og ganske riktig - når de kommer tilbake til bakgården 
der seremonien foregikk, er flere av ungdommene 
hanket inn av andre politistyrker. De virker lite villig 
til å snakke, så de blir tatt med til politistasjonen for å 
bli avhørt en og en.

I mellomtiden kjører Pål Rolf til dyrehospitalet der 
Roya er. Roya er våken etter narkosen, og hinker 
logrende mot han på tre bein. Dyrlegen kan fortelle at 
det var et fint kutt som vil gro, men at hun må gå med 
sokk til det er helt grodd, og stingene er tatt. «Det vil si 
at du må løse denne saken», sier Rolf til Birk. Birk står 
med logrende hale og hodet litt på skrå, akkurat som 
om han skjønner hva Rolf sier.

Rolf reiser hjem med bikkjene, og hører ikke noe fra 
politiet før fire dager etterpå. De har ennå ikke funnet 
gutten, men moren hans sier de har ei hytte et sted 
ikke langt unna, og at han kan ha tatt seg dit. Politiet 
har fått nøkkelen til hytta, og vil gjerne ha med Rolf og 
Birk når de skal reise dit.

Rolf må først finne noen som kan se etter Roya, og er 

ikke klar før dagen etter, da broren hans Tom kommer 
fra Midtimellom for å passe Roya.

Så bærer det ut i skogen med dem igjen. «Pussig at 
denne familien har hytte i samme skogen som vi fant 
alle dyrelikene», sier Rolf til Birk. Heldigvis skal de 
ikke så langt inn i skogen som den gang, men hytta 
ligger et sted der det er mye skog å gjemme seg i. Pål 
låser seg inn, og de ser med en gang at her har vært 
folk for ikke lenge siden. Det står en ny nugattiboks på 
kjøkkenbordet, og det er smuler etter brød på benken. 

«Ok», sier Pål, «får du Birk til å fatte interesse for noe 
her?» Birk står og lukter oppover kjøkkenbenken, så 
tar han en runde på gulvet, og markerer ved ei dør 
med et lite bjeff. Pål går inn først, men finner ikke 

annet enn ei uoppredd seng. 
Birk vil på død og liv opp i den 
senga, så Rolf må la han få lov 
selv om han ikke får lov til det 
hjemme. Birk snuser og snuser, 
og det er akkurat som om han 
ikke skjønner hva han får i 
nesa. Da Pål løfter på puta, ser 
han noen små spor etter hvitt 
pulver. «Hmm, sier han, «det 
spørs om vi ikke må få inn en 
narkotikahund her». «Ja, da er 
ikke vi de rette», sier Rolf. De 
leter igjennom hele hytta etter 
pokalen før de går, men finner 
ingenting.

Vel hjemme må han fortelle 
Tom at det ble bomtur, og at 
saken har utviklet seg slik at 

politiet ikke har bruk for Birk mer. Birk er best på 
sporing av dyr og mennesker, og ingen narkotikahund.

«Nå ja», sier Tom, «da får du litt fritid, så kanskje vi 
skal gå og bowle sammen?» Det er lenge mellom hver 
gang de to brødrene får tid til slike ting, og Rolf takker 
ja. De avtaler å møtes neste ettermiddag når Rolf har 
fått avklart om nabojenta Stine kan se etter Roya og 
Birk. Vanligvis er det ikke noe problem å forlate dem 
alene hjemme, men nå er Rolf redd Roya skal bite av 
seg potesokken.

Neste ettermiddag ligger det tunge skyer over Tyri, 
og bowlinghallen er full av folk som trosser regnet. 
Rolf og Tom får tildelt en bane, og gjør seg ferdig med 
et parti. Tom vinner, og Rolf utfordrer han til et nytt 
parti. De går sammen for å kjøpe dette, da Tom skal en 
tur på toalettet samtidig. I det de runder hjørnet mot 
toalettene, kolliderer Tom med en gutt som kommer 
ut fra et av dem. Gutten og Tom faller på gulvet begge 
to, og Rolf ser plutselig at det er gutten som er etterlyst. 
Han hiver seg over han og skriker til Tom: «Hjelp meg 
å holde på han!»
  Forts. I neste nr.

Kryssord	3	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. Et	annet	ord	for	ulv  
2. Må	du	ha	for	å	gå	på	ski 
3. Ikke	snill 
4. Per,	…	og	Espen	Askeladd 
5. Pugge 
6. Ikke	far 
7.	Rød	grønnsak	som	også	er	i	makrell	i	….. 
8.	Møllers	…. 
9. Si<er	y<erst	på	poten	på	hunden	din 

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

Løsningen	på	kryssordet	i	forrige	nummer	var:	MAIBLOMST 
Vinner	denne	gangen	ble Torkil og Ingrid Morgestad.	Vi	gratulerer,	og	premie	er	sendt	i	posten.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
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Vi har hatt lundehundtreff hvert år på Talgje siden 1999 
da vi hadde det første treffet. Hvor mange forskjellige 
hunder som har vært med opp gjennom årene har jeg 
ikke oversikt over, men det er mange!

De siste par åra har det ikke vært noen fastboende 
lundehund på øya etter at den siste Bobb døde 15 år 
gammel. Men det høres velkjente lyder hvert år når 
Talgjetreffet foregår, da er det livlig på øya! 

Her er fint turterreng med flere fortidsminner og 
gravrøyser langs løypa,  samt sauer og kyr som er 
nysgjerige på turgåerne! Grilling på tunet, samt tomater fra drivhuset, kaffi og godt 

drøs, leking og krangling blant hundene hører med. Kort 
sagt, et høydepunkt i lundehundåret med Talgjetreff!

Den 29. juli vi var på treff hos fam. Ognøy. Dette var det 
andre treffet på Ognøy og veldig fint for hundene i den store 
inngjerdete hagen. Sauer på andre siden av gjerdet som fikk 
nysgjerrige blikk og bjeff fra hundene, mens vi tobeinte koste 
oss med god mat og drikke. Et par av de yngre hannene 
prøvde å imponere tispene uten særlig hell, spesielt ikke fra 
mine to drektige tisper!

Ekstra kjekt var det at lundehunden Vera med sine 
mennesker hadde tatt turen fra Bergen for å være sammen 
med oss. Også Bark med eiere kom helt fra Sirevåg sør på 
Jæren for å delta på treffet. Tross ferietider møttes her åtte 
lundehunder og dobbel så mange tobeinte.

Det er ventet to valpekull i september, og en paring er foretatt i slutten av august. Flere venter på å få brukt sine 
flotte hannhunder i avl etter hvert.

Rogalandstreff Nytt fra Avdeling Trøndelag
Heisann alle Lundehundentusiaster i Trøndelag!
Da er høsten plutselig her igjen, etter en helt fantastisk flott sommer – i alle fall her i Trøndelag. Håper alle har 
fulladede batterier til en like vakker høst som står for døren, med alt naturen har å by på av goder for både to og 
firbeinte.

Tekst av Hilde Birgitte Berg Altø

Høstens planlagte aktiviteter
• Vi har litt planer for høsten/vinteren og først ut er 

gratis kurs i bruk av NLK database 6-7 oktober. 
Hensikten med kurset er å hjelpe medlemmer med 
pålogging og å bli kjent med de tjenestene som 
databasen tilbyr. Dette vil bli i Trondheim, og vi 
ønsker at dere melder dere på slik at vi vet hvor 
mange som kommer og hvilken dag som er best.

• Vi har agilitykurs i Trondheim Hundehall på Klett, 
samme sted som vi hadde i vår. Det blir helgen 20-
21 oktober, og håper mange vil melde seg på og delta 
på et flott og lærerikt kurs for både to og firbeinte.

• Så har vi den årlige julelunsjen som i år blir enten 
søndag 2. desember eller søndag 9. desember. 
Dette er en trivelig happening der vi håper mange 
kan ta turen for litt førjulskos sammen med andre 
lundehundeiere. Vi ønsker tilbakemelding på 
hvilken helg som passer de fleste best.

Nærmere info om ovennevnte vil komme på vår 
Facebookgruppe/sider, samt i egen info pr e-post/brev.

Vi har en del nye lundehundeiere i Trøndelag så langt i år, 
og vi ønsker dere alle hjertelig velkommen. Dere har virkelig 
valgt rett rase, og håper å treffe mange av dere på forskjellige 
arrangement.

Det har vært forholdsvis stille på aktivitetsfronten til 
avdelingen i sommer, men vi inviterte til et lunde hundtreff 
søndag den 12. august, på friluftsområdet Skånes som ligger 
mellom Levanger sentrum og  Verdal sentrum. 10 tobeinte og 
10 Lundehunder var møtt fram. Alle fikk en

 fin luftetur på stien langs fjæra med påfølgende felles 
bespisning.

Spesielt trivelig å bli kjent med de to nye lunde hundeierne 
Merethe og Julie fra Levanger og Tage fra Verdal som står på 
venteliste på valp.

Vi har også fått ny Fylkeskontakt i «gamle Nord-
Trøndelag». Iren Storli har tatt over etter Unni Hofstad. Vi 
ønsker Iren velkommen og takker Unni for den fantastiske 
innsatsen du har gjort for avdelingen i så mange år.

Så har vi igjen fått melding fra Norsk Tipping ang 
grasrotandelen, og så langt i år har avdelingen mottatt 
kr 10.664 – det er helt fantastisk at så mange støtter oss 
gjennom dette – tusen takk til dere alle!

Og, som mange kanskje har fått med seg, så har 
undertegnede – Hilde Birgitte – giftet seg siden sist. I den 
forbindelse ønsker jeg å takke avdeling Trøndelag for 
den flotte bryllupsgaven vi fikk i den anledning. To flotte 
glass gravert av Gunn Tove, samt en flaske rødvin av 2008 
årgang. Det var skikkelig koselig å få en oppmerksomhet fra 
avdelingen.

På vegne av styret for NLK, Avd Trøndelag,
Leder Hilde Birgitte Berg Altø og

nestleder Jann-Magnar Fiskvik

Foto Jann-Magnar Fiskvik

Fra treffet på Ognøy. 
Mange flotte hunder.

Vi har hatt lundehundtreff både på Ognøy hos 
fam. Ognøy den 29. juli,og hos Kristoffer på 
Talgje den 26.august.

Flott vær begge plasser, og glade og fornøyde 
hunder og eiere koste seg på tur.

Av Liv Skjervik

Fra treffet på Talgje.
Årets høydepunkt!
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NLK avdelinger
Avdeling Trøndelag, e-post: nlktrondelag@lundehund.no

Styreleder

Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Varamedlemmer

Hilde Birgitte Berg Altø, Naustalleen 5, 
7140 Opphaug, tel: 995 65, 
e-post: teamleksalunden@gmail.com
Jann-Magnar Fiskvik
Claudia Melis
Marc Daverdin
Iren Storli
Siri Monkan

Revisor 
Vararevisor
Valgkomite

Vara til valgkomite

Mari Østgaard
Trond Åge Seem
Unni Hofstad
Rita H. Daverdin
May Elisabeth Lernæs Selbekk

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 i klubben.  

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 

Avl- og sunnhetsutvalget 
e-post: avlogsunnhet@lundehund.no
Christen Lang , leder, tel: 909 81 295, 
e-post: christen1948@gmail.com
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
Ingvild Svorkmo Espelien, tel: 901 14 352, 
e-post: ingvild.espelien@vinterskogen.no

Krysningsgruppa
e-post: krysningsgruppa@lundehund.no
Avls- og sunnhetsutvalget

Valgkomite (oppnevnt av årsmøtet) 
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
Morten Strandmoe, Helgerødveien 234,
3233 Sandefjord,  tel: 404 13 634
e-post: strandmo@online.no

Varamedlem:
Irene Stølan, Brettvegen 10,
6036 Mauseidvåg,  tel: 952 22 079
e-post: enerien@yahoo.no

Lundebua 
Merete Evenseth 
Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdal
Tel: 916 44 269 
Bestilling:  
http://lundehund.no/index.php/
lundebua eller
e-post: lundebua@lundehund.no. 

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

Ansvarlig for Årets Utstillingshund 
Hilde Birgitte L. Berg Altø 
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
Sigrun 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

Medlemstjenester:    
Jon Wagtskjold, Tel 908 61 265
e-post: medlemstjenest@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 Marthinussen
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, nord
Else-Britt Lian, Vassvikveien 23,
8517 Narvik, tel: 408 58 572
e-post: else_britt_lian@hotmail.com

Nordland, sør
Hilde-Britt Nilsen, Njords vei 17D,
8803 Sandnessjøen, tel: 913 95 658
e-post: hilde.nilsen92@hotmail.com

Trøndelag, nord
Iren Storli, Nordbygdveien 154, 
7732 Steinkjer, tel: 926 06 467
e-post: iren.storli@gmail.com

Trøndelag, sør
Avd. Trøndelag
v/Hilde Birgitte Berg Altø, Naustalleen 5, 
7140 Opphaug, tel: 995 65 676
e-post: teamleksalunden@gmail.com

Møre og Romsdal
Cecilie Standal, Sjøholtveien 34, 
6240 Ørskog, tel: 992 70 002
e-post: cecilie@standal.as

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
Geir Morten Jansberg, Norderhaug 26, 
2219 Brandval, tel: 476 26 707
e-post: butikksjef.kongsvinger@fargerike.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



Returadresse: NLK v/Jon Wagtskjold
Lyshovden 128,  5148 Fyllingsdalen

Husk å bestille Lundehund-kalenderen 2019. 
Kalenderen vil også i år koste kr. 200,- + evt porto. og kan 
allerede nå bestilles på e-post hos leder@lundehund.no. 

Du kan også bestille juleannonse i neste nummer av 
Lundehund-nytt (julenummeret)
Send annonsen til e-post redaksjon@lundehund.no med 
bilde og tekst innen 1. november 2018. Redaksjonen kan 
hjelpe med å sette opp annonsen dersom du ønsker det.

Fra utdeling av spesialutstillingens vandrepremier etter festmiddagen på årets Lundehunddager. Foto Jon Wagtskjold.


