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Siste - Klubben slo til på årets DOGS4ALL!
NKK utstillingen DOGS4ALL gikk av stabelen samme helg 
som redaksjonen avsluttet arbeidet med produksjon av 
bladet. 
Det var stor deltakelse av lundehunder på utstillingene: 
fredag med 45 voksne og 3 valper på Nordisk 
vinnerutstilling og lørdag med 49 påmeldte lundehunder på 
Norsk vinnerutstilling.
Klubbens stand ble i tillegg tildelt diplom for beste stand 
på utstillingens Rasetorg, noe som virkelig ble lagt merke 
til i hundemiljøet. Godt jobbet av stands-teamet!
Vi kommer tilbake med fyldig reportasje i Lundehund-nytt 
nr 1-2019. 
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Fra 
klubbens
nestleder

www.lundehund.no

Norsk Lundehund Klubbs 
eminente leder Merete Evenseth 
er på velfortjent ferie. I hennes 
fravær har jeg fått det ærefulle 
oppdraget å skrive i denne 
spalten, for anledningen døpt 
om til «Fra klubbens nestleder». 

Jeg er stolt og glad over å være 
representant for et i særklasse 
entusiastisk hundemiljø. Få 
om noen andre hundeklubber 
har like mange engasjerte 
medlemmer. Et imponerende 
antall bidrar i ulike utvalg 
og på forskjellige lokale 
og nasjonale møtearenaer. 
Mange av dere stiller opp med 
informasjon, hjelp og støtte til 
nye lundehundeiere. 

I tillegg har vi et enestående 
bredt oppdrettermiljø. Dette er 
gjort mulig fordi klubben og 
oppdretterne har vært selektive 
med hvem som har fått kjøpe 
valper og den enkelte hundeier 
er blitt fulgt opp tett. 

Lundehundene i seg selv 
bidrar også til samholdet.  
Rasens egenart og spesielle 
utfordringer gjør miljøet 
sammensveiset og aktivt også 
for hundeiere som ikke er 
spesielt interessert i utstilling 
eller annen hundesport. Her 
er terskelen for å delta lav 
gjennom aktiviteter knyttet til 
sosialt samvær og friluftsliv. 

Det er også ekstra gledelig 
at NKK i år har valgt å gi 
hedersprisen Sølvmerket til to 
av klubbens absolutte nestorer; 
Margit Lines Våtvik med 
Kennel Linesviken og Gerd 
Haugen med Kennel Løvheim. 
Dette er en stor anerkjennelse 
av Margit og Gerds enestående 
avlsarbeid og innsats i 
bevaringen av vår særegne 
hunderase. Disse hedersprisene 
henger svært høyt. To 
hederspriser til oppdrettere av 
samme hunderase, velger vi å 
tolke som et tegn på at Norsk 
Kennel Klub i år vil fremme 
Lundehunden spesielt. 

På vegne av klubben vil jeg 
gratulerer Margit og Gerd 
med utmerkelsene!  Vi er 
umåtelig glade for at NKK har 
funnet rom for å hedre dere og 
deres kvalitetsoppdrett med 
velfortjente utmerkelser. 

God jul ønskes til alle to og 
firbente venner! Kos dere i 
høytiden og hold fet julemat 
unna lundehundene. 

Med vennlig hilsen 
Astrid Rødsand

nestleder i klubben 

På Norsk Kennelklubbs representantskapsmøte 
3. november ble to av Norsk Lundehund Klubbs 

nestorer hedret med NKKs sølvmerke. NKK la 
vekt på rasens spesielle utfordringer og viktigheten 
av langsiktig avlsarbeid og erfaringsutveksling da 

Margit Lines Våtvik og Gerd Haugen ble tildelt 
sine priser. Her følger bakgrunnen for tildelingene i 

styrets forslag til utmerkelsene:

NKKs SØLVMERKE 
TIL TO AV KLUBBENS 

NESTORER

Forslag kandidater til Norsk Kennel Klub’s hedersbevisninger  NKKs sølv- og gullmerke og oppdretterprisen
Entusiaster har over mange år kjempet en innbitt 
kamp for å ta vare på den anatomisk særegne norske 
lundehunden. Rasen har vært nær totalt utrydding og kan 
fortsatt betegnes som utryddingstruet. Norsk lundehund 
er en svært gammel hunderase av spesiell kulturhistorisk 
interesse som verdens eneste hunderase tilpasset jakt på 
sjøfugl i et barskt arktisk kystmiljø. 

Bevaringsarbeidet har vært krevende. Oppdretterne 
har måttet følge opp valpekjøperne tettere enn det som 
er vanlig for å sikre genetisk spredning, forståelse for 
hundenes særtrekk og helseutfordringer. Oppdrettere 
av Norsk Lundehund har vært åpne om mage-
tarmproblemene i rasen og startet tidlig arbeidet for å 
bedre helsesituasjonen. Det har blant annet vært viktig å 
få flest mulig til å avle på sine hunder. 

På grunn av særskilte problemstillinger knyttet til vår 
hunderase, har Lundehundmiljøet vært konsentrert om 
egne aktiviteter og dermed mindre synlig i NKKs arbeid 
sentralt og i distriktene. Ingen andre hundemiljøer har 
imidlertid i samme grad klart å involvere en så stor andel 
av hundeierne i klubbens aktiviteter, også de som ikke 
engasjerer seg i utstilling og annen hundesport. Klubben 
og oppdretterne har vært svært selektive med hvem som 
har fått kjøpe valper og har fulgt opp den enkelte hundeier 
tett. 

Sentralt i dette arbeidet står to av våre nestorer, snart 89 år 
gamle Margit Lines Våtvik med Kennel Linesviken og 82 
år gamle Gerd Haugen med Kennel Løvheim. Begge er til 
tross for høy alder fortsatt aktive oppdrettere og rådgivere 
med enestående kompetanse om hunderasen. 

Våre to kandidater har gjennom langvarige observasjoner 
av helseeffekten ved ulik type foring, bidratt til Norsk 
Lundehund Klubbs foringsråd. Kunnskapen til 
oppdrettere som har drevet aktiv avl og hundehold 
over lengre tid sammen med innspill fra forskere og 
veterinærer, har vært avgjørende for vårt forebyggende 
helsearbeid. Rasens høye innavlsgrad har også vært et 
sentralt tema for begge våre kandidater. Både Våtvik og 
Haugen er opptatt av genetisk spredning og har i sin avl 
jobbet aktivt for å bruke så mange hanner som mulig. 

Margit Lines Våtvik fikk sin første lundehund i 1953 
og startet planlagt avl i 1982. Hun har oppdrettet 135 
registrerte hunder. Det er et imponerende antall tatt i 
betraktning at dette er en hunderase som gjennomgående 
får små kull. Margit Lines Våtvik har oppdrettet mange 
utstillingschampions, hvorav flere med nordiske og 
internasjonale titler. Hun er imidlertid mest opptatt av 
helse og temperament i sitt avlsarbeid og var tidlig ute 
med å benytte lundehunder i ulike typer hundesport. 
Dette i en tid da mange mente Lundehunden ikke egnet 
seg til slik aktivitet. Linesvikens hunder har dannet 
grunnlaget for flere norske oppdrettere og er kjent også 
i utlandet for deres gode kvaliteter. Margit har sittet i 
avlsrådet i Norsk Lundehund Klubb og har arbeidet mye 
med rådgivning overfor andre opprettere i tillegg til å 
følge opp egne valpekjøpere tett. 

Gerd Haugen fikk sin første Lundehund i 1998 og har 
oppdrettet 75 registrerte hunder fordelt på 24 kull. 
Flere har oppnådd titler og championater, både norske, 
nordiske og internasjonale. Hun har eksportert hunder til 
Tyskland, Tsjekkia, Canada, Sverige, Østerrike, Danmark, 
Sveits og Holland. 

Gerd har vært fylkeskontakt for Buskerud og er en person 
som mange lundhundeiere søker hjelp og råd hos. Hun 
er svært engasjert i Lundehundens helseproblemer og 
har vært kontaktperson for mage/tarmsykdom i Norsk 
Lundehund Klubb. 

Norsk Lundehund Klubb innstiller to verdige kandidatene 
til NKKs hedersbevisninger; Sølvmerket, Gullmerket 
eller Oppdretterprisen for den enestående innsatsen de 
har lagt ned i oppdrett og bevaring av Norsk Lundehund. 
Klubben setter deres rasekunnskaper og kvalitetsoppdrett 
svært høyt og mener begge kvalifiserer til hver av de tre 
hedersbevisningene. 

Vennlig hilsen

for styret i Norsk Lundehund Klubb
Astrid Rødsand
Nestleder

Blomster og sølvmerket ble overrakt på NKKs 
representantskapsmøte (RS) 3.- 4. november 2018. 
Foto: Geir Morten Jansberg.
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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!

Lundehund-nytt retter

Det planlegges endringer på hjemmesiden

Påmeldingsavgift for valper på Spesialen endret

Norsk Lundehund klubb kan stolt presentere et nytt glass, og et nytt motiv!

I tillegg til de to flotte motivene vi 
har fra før, kan vi nå presentere et 
nytt motiv. I tillegg har vi lansert et øl 
glass (40cl) i serien Brygg.

Glassene er munnblåst og håndlaget 
av Magnor Glassverk

Ønsker du å bestille glassene, bruker 
du bestillingskjema som er å finne 
på klubbens hjemmeside. Her finner 
du bestillingsskjema for både øl- og 
vinglassene. Motivene velger du på 
bestillingen. 

Nytt NLK-glass i Lundebua

En bestilling tar ca. tre uker å 
produsere, og du får tilsendt 
glassene i posten. Husk å alltid 
oppgi mobiltelefon og epost 

i bestillingen. På den måten 
kan Posten gi deg beskjed om 
sendingen, og du får faktura 
tilsendt på e-post. 

http://www.lundehund.no/images/Pdf-er/Glass_
med_lundehundmotiv_med_nytt_motiv_og_glass.
pdf

For bestilling, skann OCR-koden eller legg inn 
nettadressen i nettleseren din:

Han er far til 9 valper
Hun er mor til 14 valper
9024 Tomasjord
9325 Bardufoss
3189 Horten
3750 Drangedal
1407 Vinterbro

Han er far til 8 valper
Hun er mor til 5 valper
4260 Torvastad
8218 Fauske
1392 Vettre
5262 Arnatveit

Han er far til 7 valper
Hun er mor til 9 valper
0671 Oslo

Han er far til 3 valper
Hun er mor til 6 valper
2216 Roverud
4550 Farsund

Han er far til 4 valper
Hun er mor til 11 valper
7606 Levanger
5098 Bergen
4311 Hommersåk
4374 Egersund

15.08.2018 ble det født 5 valper hos Finn Lund, Drangedal
Kullnr. 186818
Far Løvheims Skjold - NO43829/11
Mor Moonheim Kalles Gunlög - FI15559/14
Urdfjells Dovre - NO53253/18 H
Urdfjells Drange - NO53254/18 H
Urdfjells Dokka - NO53255/18 T
Urdfjells Driva - NO53256/18 T
Urdfjells Drevja - NO53257/18 T

27.08.2018 ble det født 5 valper hos Maylen Sæter, Hemnes
Kullnr. 186673
Far Linesviken's Gote Io-Freyjason - NO32887/16
Mor Améliés Kelpie - NO45377/13
Arya - NO52834/18 T
Snow - NO52835/18 T
Sansa - NO52836/18 T
Ghost - NO52837/18 H

05.09.2018 ble det født 1 valp hos Aud Sommer, Elverum
Kullnr. 187260
Far Tor Av Stjernepoten - NO37204/14
Mor Lise Du Royaume De Sybir - LOF5LUND124/0 
Lundesommer Loke - NO54771/18 H

07.09.2018  ble det født 2 valper hos Liv Skjervik, Sandnes
Kullnr. 187375
Far Lundesommer Ægir - NO44339/15
Mor Keeza's Lunde Unni - DK17770/2014
Paluna's Kari-Lita Unnidotter - NO55164/18 T
Paluna's Kira Unnidotter - NO55165/18 T

08.09.2018 ble det født 4 valper hos Liv Skjervik, Sandnes 
Kullnr. 187376
Far Bandwagon's Aksel Asksønn - NO35783/17
Mor Moonheim Kalles Fanni - FI51226/13
Paluna's Jare Fannison - NO55166/18 H
Paluna's Jovar Fannison - NO55167/18 H
Paluna's Jari Fannison - NO55168/18 H
Paluna's Jara Fannidotter - NO55169/18 T

Alle glassene har en pris på kr 300,- + porto, sendt hjem til deg!

Gratulerer med Norsk lundehund

Vil du vite mer om  Norsk lundehund?
www.lundehund.no

www.facebook.com/norsklundehundklubb/
Lundehundboka, Ingvild Espelien (red), 

Vigmostad & Bjerke 2012
Norsk Kennel Klub (NKK) www.nkk.no

Norsk Lundehund Klubb

Foto forside: Ann Elin Brunes (©), foto midtside av Lundtola (©), Lundehundkollage: Elin D.W. Johannessen (©). 
Tekst: Merete Evenseth og Avl- og sunnhetsutvalget, Norsk Lundehund Klubb. Layout Jon Wagtskjold.

Vil du melde deg inn i klubben?
Ta gjerne kontakt med klubbens medlemstjenester på 

e-post medlem@lundehund.no

Ny oppdretterbrosjyre lansert
På anmodning fra medlemmer har styret tatt initiativ 
til å  lage en brosjyre om Norsk Lundehund Klubb 
som oppdrettere kan dele ut til sine valpekjøpere. 
Brosjyren er nå klar, og gir en kort informasjon om 
formål og organisering av  klubben, og hvor man kan 
finne mer informasjon. Den omtaler også det viktige 
arbeidet som klubben gjør for å sikre lundehunden for 
fremtiden.
Medlemmer har bidratt med tekst og fine bilder: foto av Ann Elin Brunes og Lundtola, lunde-
hundkollage av Elin D.W. Johannessen og tekst av  Merete Evenseth og Avl- og sunnhetsutvalget. 
Layout av Jon Wagtskjold.

Styret har tatt initiativ til å jobbe med ny funksjonalitet for å gjøre informasjonen enda bedre 
tilgjengelig for brukere. Blant annet er det ønskelig å videreutvikle navigeringsmuligheter og 
fordele ansvarsområder for vedlikehold i forhold til oppgaver som de enkelte har i klubben.
Første ledd i prosessen blir å arbeide med mål- og funksjonsanalyse. Analysen vil danne 
bakgrunn for valg av ny funksjonalitet for hjemmesiden og for valg av løsninger når det kommer 
til programvare og leverandør.
Såvidt Lundehund-nytt forstår ønsker styret at arbeidet med endringene utføres i løpet av 2019.

Det er flere klubber som har en lavere pris for valper enn Norsk Lundehund Klubb har hatt for 
deltakere på Spesialutstillingen på Lundehunddagene.. Veteraner har vanlig pris, siden de er med 
på hele konkurransen og kan blir BIS.
Styret har nå endret påmeldingsavgift for valper til kr. 250,- . Veteraner vil fortsatt  ha samme 
pris som øvrige påmeldte. Endringen vil gjelder fra Spesialutstillingen i 2019.

eller i nettleseren:
http://www.lundehund.
no/images/Pdf-er/NLK-
Oppdretterbrosjyre-2018-v2.
pdf

I resultatoversikten fra Spesialutstillingen på årets Lundehunddager i Åros, 4. august, ble det oppgitt feil dommer for 
gruppen "barn og hund". Korrekt navn på barn og hund dommer er Caroline Elise Hals.  Lundehund-nytt beklager feilen.
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Avl- og sunnhetsutvalgets forslag til nye anbefalinger til prissystem
Generelt mener ASU at klubbens anbefalinger bør 
være lette å forstå, enkle å følge og rimelige for alle 
parter. De bør være slik at medlemmer, oppdrettere og 
eiere ser seg tjent med å følge dem. Tilbakemeldinger 
fra medlemmer tilsier også at de ikke bør overlate 

for mye rom til forhandling, da dette er en situasjon 
mange føler seg ukomfortable med. Det er heller ikke 
ønskelig at anbefalingene skiller seg for mye fra praksis 
i andre raser og land. De bør dessuten så langt mulig 
understøtte målene i RAS. 

Avl- og sunnhetsutvalget foreslår å øke anbefalt valpepris for norsk lundehund til 15 000 NOK
Dagens valpepris på 14 000 NOK er omtrent på linje 
med andre nordiske spisshundraser og raser man ellers 
kan sammenligne med når det gjelder popularitet, 
størrelse og bruksområde. For enkelte andre populære 
selskapshunder kan valpeprisene være en god del 
høyere. Vi bør imidlertid ikke være prisledende på 
markedet, vi ønsker at unge og engasjerte eiere skal se 
seg råd til å få seg lundehund. Vi ønsker heller ikke at 
den skal fremstå som et eksklusivt statussymbol eller 
feilaktig gi inntrykk av at oppdrett av lundehund kan 
være lukrativt. 

De færreste andre raseklubber opererer med noen 
anbefalinger når det gjelder valpepris. Et unntak er 
norsk buhund, der anbefalingen også ligger på 14 000 
kroner. Nå kan det bemerkes at det ofte krever ekstra 
innsats og utgifter for å få til en vellykket parring på 

lundehund. For norsk buhund er imidlertid kravene for 
valpeformidling gjennom klubben bl.a. HD-røntging, 
øyelysning og utstillingsresultater, slik at kostnaden 
ved å ha et kull sannsynligvis er noe høyere enn for 
lundehund. Samtidig kan man forvente større inntekt 
på buhund, da valpekullene generelt er større. Alt i 
alt mener vi det virker rimelig at de to rasene følger 
noenlunde samme prisutvikling. 

Prisen på lundehund har ligget på samme nivå i 
snart tre år. Vi har fått signaler som tyder på at noen 
mener at det er på tide å sette prisen opp. Vi mener en 
prisjustering ikke bør være høyere enn 1 000 kroner.  
Når vi samtidig går inn for å fjerne tilbakebetaling for 
kryptorkide hannvalper, bør oppdrettere vær godt 
kompensert for generell prisvekst. 

Avl- og sunnhetsutvalget foreslår å gjeninnføre en sprangavgift på 500 kroner 
I 2016 anbefalte klubben at tispeeier ikke skal betale 
sprangavgift til hannhundeier. Bakgrunnen var at 
tisper i vår rase ofte går tomme, og at tispeeier derfor 
kan bli nødt å betale for en eller flere paringer uten 
resultat. Sprangavgiften ble erstattet med et punkt i 
paringsavtalen der hannhund- og tispeeier skal avtale 
fordeling av utgifter dersom hannhunden kommer 
til tispe i forbindelse med paring. Vi har fått enkelte 
tilbakemeldinger som tyder på at eiere synes det er 
vanskelig og litt ubehagelig å skulle forhandle om 
hvordan slike utgifter skal fordeles. En flat, men lav 

sprangavgift på 500 kroner håper og tror vi er noe 
begge parter kan akseptere og at det kan bidra til at alle 
parter strekker seg litt ekstra for å få til vellykket paring. 

Dersom sprangavgiften gjeninnføres, vil også tispe- 
og hannhundeier tidlig måtte ta stilling til om paring 
faktisk har funnet sted og avgiften betales. Dermed 
unngår man forhåpentligvis konflikter om dette i 
etterkant. 

Avl- og sunnhetsutvalget foreslår å øke betaling til hannhundeier per valp fra 1 750 til 2 000 kroner
I mange raser opererer man med en betaling per valp 
på ca. 15 % av valpeprisen. I vår rase har vi ligget noe 

lavere, og det kan vi godt fortsette å gjøre, også med 
tanke på at vi foreslår å gjeninnføre sprangavgiften. 

Avl- og sunnhetsutvalget foreslår at avgift per valp skal betales før valpene er fem uker
Dette bør gjøres eksplisitt i den anbefalte 
paringsavtalen. Tidligere har mange hatt som praksis 
at betaling kan skje når valpen er solgt. Siden det 
er et krav om at paringsbevis må følge med ved 
registrering, og valpene blir forsikret ved registrering, 

bør dette endres. Hannhundeier kan ikke undertegne 
paringsbevis før avgiften er mottatt. Det er tispeeiers 
ansvar å kunne skaffe til veie midlene for å kunne betale 
hannhundeier. 

Avl- og sunnhetsutvalget foreslår å fjerne anbefalingen om tilbakebetaling til valpekjøper for kryptorkide hanner
En kryptorkid lundehund har samme verdi som 
selskapshund som andre lundehunder. Her mener vi 
SKK har en fornuftig politikk og begrunnelse:

Svenska Kennelklubben har tidigare haft 
en rekommendation till sina uppfödare om 
återbetalning av 15 procent av köpeskillingen i det 
fall en såld hund konstateras vara kryptorchid, men 
denna rekommendation har tagits bort då det är 
sällskapshundar som säljs med SKKs avtal. Endast 
det faktum att hunden är kryptorchid påverkar inte 
hundens funktion som sällskapshund.

Ofta är det inte nödvändigt att operera/kastrera en 
kryptorchid hund, men många väljer ändå att göra 
det i förebyggande syfte. Säljaren är inte skyldig 
att ersätta förebyggande operationer och sådana 
ingtrepp ersätts inte heller av någon försäkring.

Selv om en hannhund ikke er kryptorkid, er det ingen 
garanti for at den blir brukt i avl. Det er heller ikke 
spesielt innbringende å ha en avlshann av vår rase: 
matadorgrensen er lav, kullene er ofte små, satsene 
for sprangavgift og betaling per valp er lave. Dessuten 
må eiere av potensielle avlshanner betale for å 
dokumentere testikkelstatusen. 

Ikke minst vil en fjerning av anbefalingen om 
tilbakebetaling for kryptorkide hanner gjøre de 
økonomiske rammene for oppdrettere mer forutsigbare 
og rettferdige. Med en såpass høy andel kryptorkide 
hanner som blir født i vår rase, er det urimelig at 
oppdrettere som får kull med mange hannvalper skal 
bære en så stor økonomisk risiko alene. 

Dersom tilbakebetaling for kryptorkide hannhunder 
likevel beholdes, bør den fryses eller reduseres. 

Avl- og sunnhetsutvalget foreslår å fjerne praksisen med at hannhundeier skal kompensere oppdretter med 500,- 
for kryptorkide valper. Denne praksisen bør fjernes uavhengig av om klubben anbefaler tilbakebetaling til kjøpere 
av kryptorkide hanner eller ikke.
Praksisen ble innført i 2017 og vakte oppsikt i og 
utenfor rasemiljøet. Vi kjenner ikke til andre raser 
der dette praktiseres. Når sprangavgiften samtidig ble 
fjernet, virket dette urimelig for en del hannhundeiere. 

Vi er litt usikre på i hvor stor grad praksisen har 
blitt fulgt opp av hannhund- og tispeeiere. Å fjerne 
praksisen vil også fjerne antall transaksjoner og dermed 
antall muligheter for uro og konflikter om penger. 

Praksis for lundehund i de andre nordiske landene
Under et møte i Nordisk lundehundunion i Tromsø i 
november, fikk vi orientering om hva som er praksis for 
lundehund i de andre nordiske landene. I Finland og 
Sverige er det vanlig med sprangavgift, og den varierer 
fra 0 til 1 000 kroner. Betaling per valp er 10-15 % av 

valpeprisen (i Sverige 2 000). Det er ikke vanlig å betale 
noe tilbake til valpekjøpere for kryptorkide hanner i 
noen av de andre nordiske landene, men noen danske 
oppdrettere betaler tilbake 1 500 kroner. 

Høring blant medlemmene i Norsk Lundehund Klubb:

Forslag om nye anbefalinger til 
valpepris og avlsomkostninger

Avl- og sunnhetsutvalget har lansert forslag om nye anbefalinger til prissystem ved omsetning av 
valper. Styret i klubben ønsker å høre medlemmenes tilbakemeldinger om forslaget, som følger 
nedenfor.

Tilbakemeldinger sendes til Avl- og sunnhetsutvalget på e-post med kopi til styret i samme e-post.  
Fristen for høringen er satt til 31. desember 2018. Styret har som mål å behandle forslaget om 
anbefaling til prissystem etter høringsjustert forslag fra Avl- og sunnhetsutvalget i løpet av januar/
februar 2019.

Send svar på høringen:

• Alle medlemmer i Norsk Lundehund Klubb kan sende tilbakemelding på 
forslagene til anbefalinger

• Tilbakemeldingen sendes i e-post til avlogsunnhet@lundehund.no med kopi 
til styret@lundehund.no i samme e-post

• Tilbakemeldingen må være Avl-og sunnhetsrådet i hende senest    
31. desember 2018
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I Lundehund Nytt nr 3, 2018, fortalte vi om resultatene 
knyttet til populasjonsstørrelse, forekomst av 
kryptorkisme og hvor mange hunder som har blitt 
forsøkt brukt i avl. Denne gangen presenterer vi 
svarene på spørsmål om helse og dødsårsaker. Eierne 
ble bedt om å oppgi eventuelle helseproblemer hunden 
hadde hatt de to siste årene, og om dødsårsak dersom 
hunden ikke lenger var i live.

Dødsårsaker
I klubbens Avlsstrategi (RAS) er det gitt en oversikt 
over dødsårsaker for de hundene som døde i Norge i 
2010 - 2012. Vi har brukt de samme kategoriene for 
perioden 2013 - 2015 og 2016 - mars 2018. 

Tabell 1 viser fordeling av dødsårsaker de siste 3 
tellingsperiodene:

I undersøkelsen ble det spurt spesielt om IL, andre 
mage-/tarmrelaterte problemer og kreft. I oversikten 
har vi også skilt mellom «Andre årsaker» som omfatter 
alle andre diagnoser og «Ukjent» for de tilfellene der 
dødsårsaken er ukjent. I kategorien «Andre årsaker» er 
det ingen spesiell årsak som peker seg ut i 2016-2018. 

Kategorien «Høy alder» omfatter alle hunder som har 
dødd etter fylte 11 år. Vi registrerer imidlertid også 
opplysninger om IL- og mage-/tarmproblemer blant 
disse gamle hundene,  da dette er lidelser vi ønsker å 
følge spesielt.

Omfanget av dødsfall forårsaket av IL og mage-/
tarmproblemer ligger fremdeles på samme nivå som 
i 2010-2012, hvilket er foruroligende. Grafen i figur 
1 viser aldersfordelingen av dødsfallene totalt og de 
forårsaket av IL og mage-/tarmprobleme

Vi ser at det i perioden 2016-2018 er en liten 
opphopning av dødsfall forårsaket av IL rundt 4 års 
alder. Dette er i overenstemmelse med tendensen vist 
i RAS. Etter ca 7 år er forekomsten av IL ganske jevnt 
fordelt på årsklassene fram til 13 år.

Gjennomsnittlig alder for hunder som døde av IL var i 
2010-2012 på 7,8 år og i 2016-2018 på 7,9 år, hvilket er 
en ubetydelig endring. 

(Tilsvarende tall foreligger ikke for 2014-2015, da 
tellingen i enkelte fylker dessverre var mindre presis  
når det gjelder dødstidspunkt.)

Klubben har siden 2013 lagt ned en betydelig innsats 
for å samle og spre kunnskap om diagnostisering og 
behandling av IL og andre mage-/tarmproblemer. Vi 
hadde IL-seminaret på Andebu i 2015,  vi har blitt 
mer bevisst betydningen av mer presise diagnoser 
ved blod- og avføringsprøver, Petter Nilsen har 
forbedret behandlingsmetoder, og vi har lansert 
klubbens elektroniske Gastroguide. Vi kjenner til flere 
suksesshistorier med vellykket behandling, men det 
er for tidlig å si hvor mye tiltakene i Norge monner for 
rasen som helhet. 

Tilbakemeldingene fra hundeeiere og veterinærer 
på gastroguiden har vært gode. ASU har imidlertid 
inntrykk av at dokumentet fremdeles er ganske ukjent 
blant veterinærer. Gastroguiden vil bli revidert i lys av 
siste års erfaringer og forsøkt formidlet til veterinærer 
over hele landet i året som kommer.

Kartlegging av sykdommer/plager hos levende 
hunder
310 av de 683 levende lundehundene hadde eller har 
hatt ett eller annet helseproblem. Tabell 2 og figur 2 
på neste side viser fordelingen av sykdommer som 
vi følger for rasen. Andelen levende hunder med 
potensielt dødelige tilstander som IL og kreft er 
lavere enn andelen av hunder som døde av de samme 
lidelsene. Et betydelig antall dør altså av disse lidelsene 
sammenlignet med de som blir friskmeldte og som 
holder seg frisk videre. 

«Andre årsaker» omfatter alt mulig fra mindre 
alvorlige plager som trekking av tenner til ulike sjeldne 
lidelser i vår rase, som for eksempel epilepsi.

22 % av de levende hundene hadde eller hadde hatt 
problemer av en eller annen art knyttet til fordøyelsen. 
For øvrig må rasen kunne sies å ha få omfattende 
helseplager, der ulike pelsproblemer og plagsom 
lydfølsomhet er de mest utbredte. Det ble imidlertid 
ikke spurt spesifikt om disse to plagene. Tallene her 
kan derfor være underrapporterte. Dette vil bli fulgt 
opp i senere tellinger. 

Forekomst av giardia
Det ble meldt inn at 22 hunder hadde fått påvist 
forekomst av giardia. Av disse var 15 hunder 
symptomfrie, men ble sjekket under kartleggingen på 
spesialutstillingene i 2016 og 2017. De andre 7 hundene 
ble sjekket i forbindelse med sykdom og behandlet for 
giardia. 

Kategori 2010-2012  
(124 hunder)

2013-2015  
(175 hunder)

2016-2018  
(115 hunder)*

IL 31 % 31 % 32 %

Mage-/tarmproblemer 11 % 3 % 14 %

Kreft 9 % 6 % 6 %

Andre årsaker 17 % 19 % 10 %

Ukjent 5 % 10 % 7 %

Ulykker 5 % 5 % 3 %

Høy Alder 22 % 26 % 28 %

*til 01.03.2018 
** Høy alder = over 11 år   

 

 

Vi ser at det i perioden 2016-2018 er en liten opphopning av dødsfall forårsaket av IL rundt 4 års 
alder.ette er i overenstemmelse med tendensen vist i RAS. Etter ca 7 år er forekomsten av IL ganske 
jevnt fordelt på årsklassene fram til 13 år. 

Gjennomsnittlig alder ved død for hunder med IL var i 2010-2012 på 7,8 år og i 2016-2018 på 7,9 
år, hvilket er en ubetydelig endring.  

(Tilsvarende tall foreligger ikke for 2013-2015, da tellingen i enkelte fylker dessverre var mindre 
presis  når det gjelder dødstidspunkt.) 

Klubben har siden 2013 lagt ned en betydelig innsats for å samle og spre kunnskap om 
diagnostisering og behandling av IL og andre mage-/tarmproblemer. Vi hadde IL-seminaret på 
Andebu i 2015,  vi har blitt mer bevisst betydningen av mer presise diagnoser ved blod- og 
avføringsprøver, Petter Nilsen har forbedret behandlingsmetoder, og vi har lansert klubbens 
elektroniske Gastroguide. Vi kjenner til flere suksesshistorier med vellykket behandling, men det er 
for tidlig å si hvor mye tiltakene i Norge monner for rasen som helhet.  

Tilbakemeldingene fra hundeeiere og veterinærer på Gastroguiden har vært gode. ASU har 
imidlertid inntrykk av at dokumentet fremdeles er ganske ukjent blant veterinærer. Gastroguiden vil 
bli revidert i lys av siste års erfaringer og forsøkt formidlet til veterinærer over hele landet i året som 
kommer.  

Sykdomsbildet for levende hunder rapportert for 2016-2018 
310 av de 683 levende lundehundene hadde eller hadde hatt et eller annet helseproblem. Tabellen 
nedenfor viser fordelingen av de plagene vi følger for rasen. Andelen levende hunder med potensielt 
dødelige tilstander som IL og kreft er lavere enn andelen av hunder som døde av de samme 
lidelsene. Et betydelig antall dør altså av disse lidelsene sammenlignet med de som blir friskmeldte 
og som holder seg frisk videre.  

«Andre årsaker» omfatter alt mulig fra mindre alvorlige plager som trekking av tenner til ulike 
sjeldne lidelser i vår rase, som for eksempel epilepsi. 
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IL Mage/tarm problemer Andre dødsårsaker

Fra Avl- og sunnhetsutvalget:

Hundetellingen 2018  
- del 2, helsedata
Av Hanna Gautun og Lille Wagtskjold

Annethvert år gjennomfører Norsk Lundehund Klubb en spørreundersøkelse. Alle lundehundeiere i Norge 
blir bedt om å svare på noen spørsmål om hundens helse og om den har blitt forsøkt avlet på. Tellingen er 
viktig for å følge utviklingen av rasen med tanke på antall, fruktbarhet og helse.

Tabell 1: Fordeling av dødsårsaker

Figur 1: Aldersfordelingen av dødsfallene totalt og de forårsaket av IL og mage-/tarmprobleme
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Prosjekthunden Hekla B1 fødte den 08.09.2018 et kull på to hannvalper og tre tispevalper etter en 
tjuvparing med lundehunden Eros NO37746/13 i sommer. Dette skjedde da Heklas eier passet Eros en 
periode. Eier har flere tisper og fanget ikke opp at Hekla hadde kommet i løp. Det ble først klart at hun 
var drektig da hun var ca. fire uker på vei. Det er ingen andre hannhunder som kan være far til kullet.

I skrivende stund er valpene sju uker gamle. Nye hjem 
er avklart for alle unntatt en tispevalp. De nye eierne 
er informert om resultatene av foreldrenes helsetester 
og helsetilstand for øvrig. Ikke alle helsetestene har 
gitt toppresultater. Det er likevel verd å merke seg at 
de aller fleste lundehundvalper fødes etter foreldre 
som ikke har gjennomgått en eneste av disse testene, 
og derfor vet vi lite om tilstanden i rasen som sådan. 
Heklas valper har derfor neppe større risiko enn 
lundehundvalper flest for å utvikle plager som følge av 
tilstandene disse helsetestene har avdekket.

Hekla har en C-hofte, og har derfor ikke vært prioritert 
for videre avl så langt i prosjektet, selv om hun ikke 
viser kliniske symptomer som følge av HD-statusen. 
Norsk Lundehund Klubb ved Krysningsgruppa 
beklager veldig det inntrufne. Når nå dette kullet 
uansett er i født, ønsket vi allikevel at det skal bli 
registrert innenfor prosjektet. Det vil gi oss kontroll 
på hvor valpene havner og at de nye eierne forplikter 
seg til ikke å bruke dem i annen avl. Det vil også oss 
mulighet til å følge valpenes utvikling tett og vurdere 
dem, bla hvilke konsekvenser det har at deres mor har 
HD.

Vi har i etterkant fått foretatt de vanlige helsesjekker 
for hunder i krysningsprosjektet. Hekla har 
patellastatus 0,0. Øyelysningen avdekket imidlertid 
en mulig medfødt cortical katarakt på venstre øye, 
beskrevet som «OS liten strekformig opacitet i fremre 
kortex kl 6». Dette er en tilstand som er kjent hos 
lundehunder og også funnet hos hennes bror Balder 
B1, men ikke hos deres buhundmor, Tyri. Det er derfor 
liten grunn til å tro at den er importert fra buhund.

Eros har ikke hatt IL eller noe som ligner. Han har 
patellastatus 0,0 og B,B hofter (A og B betyr fri for 
HD). Avleser har imidlertid kommentert følgende: "Det 
kan se ut som din hund har en "transitional vertebra" i 
overgangen lumbal-sacrum, ogsåkalt overgangsvirvel. 

Dette er en medfødt misdannelse." Dette er en tilstand 
som har blitt påvist hos noen få lundehunder uten at 
omfanget er kjent. Eros har imidlertid ingen kliniske 
plager.

NLK la fram all informasjonen over til  NKKs helseavdeling 
med søknad om å få registrere dette kullet innenfor 
klubbens krysningsprosjekt. NKK innvilget søknaden 24. 
oktober. Når valpene er gamle nok, vil de bli helsesjekket 
nøye, før det tas stilling til om de skal brukes i avl.

Flere har på sosiale medier tatt til orde for at disse valpene 
enten ikke burde registreres, eventuelt med avlssperre 
eller til og med at valpene burde selges med en klausul om 
kastrering. Det siste kan vi ikke gjøre med loven i hånd, 
kastrering av hund uten medisinsk grunn er ikke tillatt 
i Norge. Når det gjelder avlssperre, må det sies at alle 
prosjekthunder egentlig selges med en slags avlssperre. 
Avkom etter dem kan nemlig bare registreres etter søknad 
fra Norsk Lundehund Klubb/Avl- og Sunnhetsutvalg og 
godkjenning av NKKs helseavdeling. Det skal også sies at 
det har vært registrert mer enn ett lundehundkull etter 
tjuvparringer. Avls- og sunnhetsutvalget har i flere slike 
tilfeller anmodet NKK om å registrere valpene, tross brudd 
på NKKs etiske 
grunnregler, blant 
annet ved paring av 
for ung tispe. Når 
valpene etter en 
tjuvparing potensielt 
kan tilføre rasen noe 
positivt i framtida, 
ville det være synd å 
la være å registrere 
dem utelukkende av 
prinsipielle grunner. 
Det gjelder uansett 
om det er snakk om 
prosjektvalper eller 
lundehundvalper.

Tjuvparingskullet 
Eros x Hekla B1
Tekst av Bård M. Andersen, 
foto Elin MariboeHekla og valpene

Krysningsprosjektet:

22 % av de levende hundene hadde eller hadde hatt problemer av en eller annen art knyttet til 
fordøyelsen. For øvrig må rasen kunne sies å ha få omfattende helseplager, der ulike pelsproblemer 
og plagsom lydfølsomhet er de mest utbredte. Det ble imidlertid ikke spurt spesifikt om disse to 
plagene. Tallene her kan derfor være underrapporterte. Dette vil bli fulgt opp i senere tellinger. 

Kategori Antall hunder % av alle hunder 
IL 61 9 % 
Mage-/tarmproblemer 86 13 % 
Kreft 8 1 % 
Andre årsaker 77 11 % 
Ulykker 5 1 % 
Pels/hud  33 5 % 
Lydfølsomhet  40 6 % 
Totalt 310 45 % 

 

 

 

Forekomst av Giardia 

Det ble meldt inn at 22 hunder hadde fått påvist forekomst av Giardia. Av disse var 15 hunder 
symptomfrie, men ble sjekket under kartleggingen på spesialutstillingene i 2016 og 2017. De andre 7 
hundene ble sjekket i forbindelse med sykdom og behandlet for Giardia.  

Sett under ett, plages lundehunden av forholdsvis få arvelige lidelser og defekter, men mage-
/tarmlidelser, inkludert IL, er og blir et alvorlig problem for rasen. Kryptorkisme har som tidligere 
omtalt en stor utbredelse i rasen. Vi kan ikke utelukke at også forekomsten av andre lidelser knyttet 
til lav genetisk variasjon kan øke. Dette gjelder spesielt sykdommer der immunsystemet spiller en 
viktig rolle, som autoimmune sykdommer, allergier, infeksjoner og kreft. For å bremse utviklingen av 
arvelige defekter, er det viktig at oppdretterne fortsetter å følge avlsanbefalingene. Lundehunden er 
ellers lite utsatt for ulykker sammenlignet med enkelte andre raser, noe som nok gjenspeiler dens 
bakgrunn fra lundeura, der uforsiktige hunder ikke hadde livets rett. Det er også gledelig at enkelte 
lundehunder er friske og fine i meget høy alder. 
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Figur 2: Helseplager rapportert for levende hunder

Oppsummering og konklusjon
Sett under ett, plages lundehunden av forholdsvis få 
arvelige lidelser og defekter, men mage-/tarmlidelser, 
inkludert IL, er og blir et alvorlig problem for rasen. 
Kryptorkisme har som tidligere omtalt en stor 
utbredelse i rasen. 

Vi kan ikke utelukke at også forekomsten av andre 
lidelser knyttet til lav genetisk variasjon kan øke. Dette 
gjelder spesielt sykdommer der immunsystemet spiller 
en viktig rolle, som autoimmune sykdommer, allergier, 
infeksjoner og kreft. 

For å bremse utviklingen av arvelige defekter, 
er det viktig at oppdretterne fortsetter å følge 
avlsanbefalingene. 

Lundehunden er ellers lite utsatt for ulykker 
sammenlignet med enkelte andre raser, noe som nok 
gjenspeiler dens bakgrunn fra lundeura, der uforsiktige 
hunder ikke hadde livets rett. 

Det er også gledelig at enkelte lundehunder er friske og 
fine i meget høy alder.

Kategori Antall hunder % av alle hunder

IL 61 9 %

Mage-/tarmproblemer 86 13 %

Kreft 8 1 %

Andre årsaker 77 11 %

Ulykker 5 1 %

Pels/hud 33 5 %

Lydfølsomhet 40 6 %

Totalt 310 45 %

Tabell 2: Sykdom/plager for levende hunder



14 Lundehund-nytt  nr. 4 - 2018 Lundehund-nytt  nr. 4- 2018 15

Alejandra Garcia 
Jeg er 40 år og bor i Drammen. Jeg fikk min første 
Lundehund i 2012 og driver nå ett lite oppdrett hvor jeg 
har hatt 7 kull med lundehundvalper. Kennelen består 
av 5 tisper hvor den eldste er 8 år og den yngste 1 ½. To 
av disse er fra eget oppdrett. 

Jeg har siden starten vært ganske aktiv i miljøet og hatt 
flere verv i klubben. Gjennom denne tiden har jeg blitt 
kjent med mange flotte mennesker.

Jeg startet som varamedlem og ble siden nestleder i en 
periode.  Er også fylkeskontakt for Oslo og Akershus.

På fritiden bruker jeg mye tid med hundene. Driver 
med både agility nosework og noe utstilling.

Jeg kommer til å ha ansvaret for telefonkontakt og 
oppdatering av valpekjøperlista. Gerd tar seg av å svare 
på e -poster angående generelle spørsmål om rasen. 
Resterende oppgaver fordeler vi og samarbeider om 
etter behov.

Gleder meg til å samarbeide med dere oppdrettere og 
valpekjøpere for en god fremtid for rasen, og håper på 
mange valper.

Gerd Haugen
De fleste av dagens oppdrettere har vel hørt om meg. 
Hos meg har det vært lundehunder de siste 20 årene. 
Mange valper er vokst opp på Løvheim, og de har blitt 
spredd over det meste av Europa, selv om selvsagt de 
fleste har blitt i Norge. Nå svikter fysikken meg, jeg har 
3 lundetisper i pensjonsalder og jeg må innse at flere 
valper eller unge hunder blir det ikke i min tid.

Derfor ble jeg glad da jeg ble spurt om jeg kunne tenke 
meg å være valpeformidler på deltid, i samarbeid 

med Alejandra. Da kan jeg fortsatt en stund ha 
«fingeren på pulsen» og følge med rasen, framgang og 
vekst, og forhåpentlig mange nye valper til glede for 
oppdretterne og nye og gamle eiere. 

Jeg håper jeg vil være i stand til å gjøre en brukbar jobb, 
og kunne innse det om det ikke lenger er tilfelle.

Ny 
valpeformidler

Klubbens valpeformidler Elin D.W. 
Johannessen skal ha permisjon i inntil to 
år fra nyttår. 

Alejandra Garcia som nå er 
vararepresentant rykker opp som 
valpeformidler i denne perioden. 
Alejandra har selv foreslått Gerd Haugen 
som ny vararepresentant. Det har Gerd 
takket ja til. 

Styret takker for at de stiller opp. 
Valpeformidler Alejandra Garcia, foto Helge Tollefsen

Kontaktpunkter for valpeformidler:

Alejandra Garcia
Store Landfall Øvre 6b

3025 Drammen
Tel.: 412 57 679 (onsdag og fredag kl 17:00 - 19:00)

e-post: valpeformidler@lundehund.no

Norsk Lundehund Klubb ønsker velkommen til

Lundehunddagene 2019
i Mosjøen 11.-14. juli

Arrangementskomiteen jobber nå med å legge til 
rette for trivelige dager i Mosjøen. Vi har kommet 
godt i gang med å fordele ansvar oss imellom, og 
ideene er mange og alle ønsker å bidra.  

Lundehunddagene vil ha utgangspunkt i området 
til Mosjøen Camping / Kippermoen. Der har vi 
bomuligheter med bestilling av hytter og bobil/
caravanplass og utstillingsplass. Vi vil også benytte 
campingplassens felleslokaler til å holde møter. 

Området ved campingen og utstillingplassen har 
mange turveier som gir gode muligheter til turer 
med hundene enten bare i lavlandet langs elva eller 
om man ønsker å gå på Mosåsen som blir litt opp i 
høyden og med flere turstier.  

Av aktiviteter utenom de faste postene ønsker vi 
denne gangen å legge en del av programmet til byen 
og vise fram hundene til byens befolkning og andre 
tilreisende.  

Byen byr på mange severdigheter i gangavstand 
fra campingen som  Sjøgata med vernet 
trehusbebyggelse, lakseelva Vefsna, sherpatrapp, 
Via ferrata, Øyfjellgrotta, Marsøra folkesti, zipliner, 
gallerier, kafébyen, byparken osv. 

Foreløpig program følger tradisjonene fra tidligere lundehunddager, med litt i tillegg:
Torsdag 11. juni blir det ringtrening om ettermiddagen 
fulgt av felles pizzaspleis på campingen mot kvelden.

Fredag 12. juli om formiddagen blir det 
hundeaktiviteter på utstillingsområdet. Etterpå tar 
vi hundene med og går, kjører eller tar bytoget til  
sentrum og setter preg på byen. Tur til Marsøra. Om 
kvelden avholdes klubbens årsmøte, etterfulgt av 
uformelt sosialt samvær på campingen.

Begge dagene vil vi ha en mottakskomité tilstede på 
Mosjøen Camping for å ta imot deltakerne.

Lørdag 13. juli om formiddagen holdes årets 
spesialutstilling. Samtidig vil Lundebua være åpen, og 
det blir loddsalg, salg av kaffe og brus m.m.

Mot kvelden tar vi bytoget til festmiddagen som i år 
holdes på Hotel Skaret. Her blir det også som vanlig 
utdeling av vandrepremier og andre utmerkelser.

Søndag 14. juli vil det være medlemsmøte etterfulgt 
av mønstring av prosjekthundene på utstillingsplassen. 
Deretter planlegger vi en avslutning med naturstibingo 
rundt tema "Hva har vi lært i løpet av helga?".

Bestilling av boplass:
Du kan bestille hytte, bobil/caravanplass på Mosjøen 
Camping

• Du bør bestille før 1. mai for å være sikker   
på å få plass

• e-postadresse er post@mosjoencamping.no,  
tel  751 77 900

• Husk å oppgi at dere skal på Lundehunddagene 

Utsikt over Vefsna mot Sjøgata i Mosjøen, foto Karen Elise Dahlmo

Lokal arrangementskomité:
• Karen Elise Dahlmo 
• Bård Mathias Andersen
• Ellen Brattbakk
• May-Tove Pedersen
• Hilde-Britt Nilsen

Velkommen til Mosjøen i 2019!
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Har du lyst å være med i en arrangementkomite for Værøytreffet 2020? Styret søker deg som er 
engasjert og energisk medlem i klubben vår, som ønsker om å gjøre en innsats for klubben og 
for at andre skal få en fin opplevelse på Værøy i 2020. 

Værøytreffet  med Lundehunddagene i 2020 på øya i Lofoten er erfaringsmessig en krevende 
oppgave. Vi har ingen lokale medlemmer i klubben boende på øya. Organisering og avvikling 
av arrangementet over tre dager krever kompetente folk i manger forskjellige oppgaver. Det er 
viktig med gode komunikasjonsevner og stor sans for lagarbeid. En god prosjon pågangsmot er 
også en fordel. Vi garanterer mye moro og jobbing sammen med likesinnede!

Som all annen jobb i vår frivillige organisasjon er jobben ulønnet, og noen ganger kreves 
ekstra utholdenhet og tolmodighet, men du får jobbe i team sammen med andre engasjerte 
lundehundeiere. 

Intereserte kan ta kontakt med leder eller sende e-post til styret@lundehund.no

Poengtabell for Årets Utstillingshund 2018 i Norsk Lundehund Klubb: 

Antall
hunder 1-2 3-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46 ->

BIR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BIM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 BHK/BTK 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 BHK/BTK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 BHK/BTK 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilleggspoeng:

Tildelt Poeng Plassering Poeng Plassering Poeng SPESIALEN Poeng
Excellent 2 BIG 1 16 BIS 1 24 BIS 1 16
Res. Cert 4 BIG 2 14 BIS 2 22 BIM 14
CK / Cert 6 BIG 3 12 BIS 3 20 2 BHK/BTK 12
Cacib / Res. Cacib / Nordic cert 
Nordic res. cert. 8 BIG 4 10 BIS 4 18 3 BHK/BTK 10

HP – valp 4 4 BHK/BTK 8

ÅRETS 
UTSTILLINGSHUND 

2018
I konkurransen Årets Utstillingshund 

ønsker vi påmelding

Hva gir poeng?
I klassene hanner og tisper teller de 5 beste offisielle 
utstillingene i Norge, for 5 forskjellige dommere gjennom 
utstillingsåret. For veteraner gjelder tilsvarende for 4 
utstillinger. 
For valper gjelder også 4 utstillinger, og alle valpeshow er 
uoffisielle utstillinger. Utstillingstiden for valper går over 5 
mnd, og det kan for noen valper bety at utstillingstiden går 
over to år (2017/2018 ved påmelding nå i 2018).
Hunden får de to høyeste oppnådde poeng pr. utstilling. 

Revisjon av poengtabell som følge av endringer i NKK sitt 
utstillingsreglement knyttet til Nordic cert og HP for valp, er 
godkjent av styret i Norsk Lundehund Klubb og gjelder for 
poengberegning nå i 2018, se poengtabell. 
Utstilling er god markedsføring av rasen. Vi ønsker 
påmelding også for hunder som ikke har gjennomført så 
mange utstillinger som maksimalt teller (4 eller 5). Antall 
utstillinger som teller i poengberegningen til den enkelte 
hund, vil bli oppgitt ved offentliggjøring.

Hvem kan delta?
Lundehunder registrert i NKK, hvor eier er medlem i Norsk 
Lundehund Klubb. 

Ulike klasser - kåring og priser
Årets Utstillingshund kåres i klassene; hanner, tisper, 
veteraner og valper, med pris for første, andre og tredje plass i 
hver klasse. Utdeling av priser skjer under Lundehunddagene 
i Mosjøen, 2. helg i juli 2019. 
Plassering av hanner og tisper med 50 poeng eller mer, 
samt alle deltakende valper og veteraner, blir offentliggjort i 
Lundehundnytt 1-19.

Påmelding
Vi ber om påmelding til e-post  
utstillingshund@lundehund.no  
innen 15. januar 2019

 Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart

Hilsen Hilde Birgitte Berg Altø og Kari Gording, 
komiteen for Årets Utstillingshund

Komiteen for Årets utstillingshund vil hente resultater 
fra DogWeb i Norsk Kennel Klubb. Plasseringer som ikke 
framgår der, MÅ det opplyses om ved påmelding. Dette 
gjelder:
• BIR/BIM veteran
• Alle gruppeplasseringer
• Alle BIS-plasseringer
• Alle valperesultater. Her med utstillingssted, dato, 

dommer, resultat og antall valper

Hilde og Vilje (Hakon) på utstilling: Jippi! Det ble Cert og BIR,  foto 
Dagrunn Mæhlen

Har du og din lundehund deltatt i konkurranser eller 
prøver i løpet av 2018? Da kan du melde deg på Årets 
aktivitetshund og være med i kåringen. 

Ved siden av ordinære konkurranseformer og prøver 
inngår godkjenning av besøks- og terapihunder i 
poenggivingen. 

Klubben ønsker med kåringen å vise frem lundehunden 
som en aktiv og allsidig hund. For å stimulere til at flere 

tør delta og ha de gøy med lundehundene sine er det 
lagt opp til at flest mulig kan delta. 

Meld deg derfor på uansett nivå og ambisjoner!  
 
Prosjekthundene har også anledning til å delta. 

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

ÅRETS 
AKTIVITETSHUND 

 2018
Meld deg på til kåringen av Årets 

Aktivitetshund 2018! 

Påmelding:

Påmelding sendes innen 15. januar til aktivitetshund@lundehund.no med 
informasjon om hvilken type aktiviteter du og din hund har deltatt i. 

For uoffisielle stevner, må kopi av kritikkskjemaer, resultatlister eller lignende 
skannes og vedlegges påmeldingen. 

Hilsen komiteen for Årets Aktivitetshund,  
Ida Skarkerud og Astrid Driva Rødsand 

Linesviken's Gote Io-Freyjason i rallylydighet klasse 2,  foto CasaBolstad ©

Lyst til å være med å arrangere

Lundehunddagene 2020 på Værøy
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Som en overgangsordning vil det i 2018 og 2019 være 
mulig å oppnå både det nye Nordic championatet (på 
Nordic Dog Show) og det nordiske, og det nordiske 
utgår fra år 2020.

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

Om dere ikke har fått godkjenning på deres championat 
fra NKK og andre land for 2018 innen fristen, så ta det 
med, for noen ganger kan en slik godkjenning ta litt tid.

Vi trenger bistand fra dere eiere for å fortelle når 
hunden ble champion, om det er i Norge eller i 
utlandet. 

NYE CHAMPION I 2018 
FOR NORSK LUNDEHUND 

Tekst og foto av Dagrunn Mæhlen 

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

I redaksjonen ønsker vi å få til ei liste og 
informasjon over lundehunder i Norge som 
gjennom året 2018 er blitt champion, enten 
som norsk, utenlandsk, nordisk, nordic eller 

internasjonal champion.

Her viser vi Hakon (til daglig Vilje) som ble Norsk champion på utstilling på 
Storås 27.05.2018 for dommer Vigdis Nymark. Eier er Hilde Berg Altø, og 
oppdretter er Jan Lien, Sverige.

Arkiv i Nordland  
Museumsgruppa er godt i gang med å sende og levere 
inn gamle dokumenter og gjenstander fra Norsk 
Lundehund Klubbs eie. Forsendelsene er nå registrert 
og forsvarlig oppbevart. De vil bli sortert på nytt og 
lagt i bokser etter tema og område.
Etter hvert vil dokumentene bli digitalisert. Det 
vil allerede nå være mulig å få digitalisert deler av 
innlevert materiale etter forespørsel før den store 
digitaliseringen blir gjennomført. 

Nordlandsmuseet  
Museet er i full gang med bygging og planlegging 
av det nye Jektemuseet som bygges i et naturskjønt 
område ved Bodøsjøen, like utenfor Bodø sentrum. 
Museet er planlagt ferdig til sommeren 2019. Det er 
også et friluftsmuseum i tilknytning til det nye bygget.

Det som er planen er å få med noen fine, historiske 
bilder med lundehunder i jobb i naturlige omgivelser. 
Disse bildene vil bli stort forstørret og vil inngå i en 
permanent bildeutstilling på veggene under  emnetittel 
”Fiskerbondens rike”. Vi håper at museet finner bilder 
av god kvalitet som kan brukes etter tips fra oss.

Det skal opprettes ei utstilling med bilder og 
gjenstander som skal gjøres ferdig til sommeren 2020. 
Tanken er at denne utstillingen skal settes opp på 
Værøy en periode, med vekt på at Lundehunddagene 
arrangeres der i juli 2020. Utstillingen skal så settes opp 
på Jektemuseet i 2021. Denne utstillingen/ evt deler av 
den kan sendes rundt til andre museer/ biblioteker og 
lignende som viser interesse. 

Spennende forslag
Da vi var på befaring på byggeplassen, kom det fram 
et forslag om å ha en Lundehunddag med flest mulig 
lundehunder som var ute på området slik at besøkende 
kunne få hilse på de og studere hundene på nært hold. 

Det var og ønskelig at noen fra klubben kunne holde 
et foredrag om hundene inne i auditoriet på museet. 
Tidspunkt for et slikt arrangement vil være lurt å legge 
i forbindelse med Lundehunddagene på Værøy i 2020. 

Dette arrangementet vil styret jobbe videre med. Det 
vil være en flott anledning til å vise fram hundene til 
mange besøkende fra inn- og utland siden det er midt i 
turistsesongen.

Museumsgruppa, status og utfordringer videre
Vi er fornøyd med at vi er kommet i gang med 
innlevering av historisk materiale fra klubben. Det er 
trygt at det nå oppbevares på en forsvarlig måte og at 
det etter hvert blir tilgjengelig for de som er interessert 
i å studere klubbens og lundehundens historie.

Museumsgruppa skal jobbe videre med samarbeid med 
Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet – det er mye 
positivt som nå er kommet godt i gang.

For Museumsgruppa 
Karen Elise Dahlmo

Så det vi trenger av opplysninger er: 
* Navnet på hunden
* Resultat
* Sted og dato
* Dommer
* Eiers navn
* Oppdretters navn 
* Og gjerne et bilde av hunden

Send til redaksjon@lundehund.no
Frist for innsending er 15. januar 2019
Innsendte championathunder blir presentert i 
Lundehund-nytt nr 1-2019. 

Museumsgruppa hadde i 
begynnelsen av oktober et møte med 

representanter fra Arkiv i Nordland 
og Nordlandsmuseet i Bodø. Vi gikk 

gjennom hva som er gjort så langt og 
tanker om arbeidet videre.

Informasjon fra  
Museumsgruppa

Tekst: Karen Elise Dahlmo

Fatet som Karen Elise holder er malt av Grete Færøyvik og var en 
gave til Sofie Schønheyder på hennes 60 års dag.  
Foto Merete Evenseth.

Merete Evenseth (t.h) står sammen med Erika Søfting, 
Nordlandsmuseet, og betrakter byggingen av det nye Jektemuseet,   
foto Karen Elise Dahlmo.Norsk Lundehund Klubb ved Avl- og 

sunnhetsutvalget skal arrangere seminar 
for dommere om bedømming av Norsk 
Lundehund. Utvalget ønsker å vise fram 
lundehunder, fem hanner og fem tisper av god 
kvalitet for dommerne på seminaret. Utvalget 
søker derfor etter hunder og hundeeiere som 
ønsker å vise fram hundene sine.

Seminaret for dommerne fra inn- og utlandet

arrangeres i Letohallen ved Gardemoen 
lørdag 26. januar 2019. Oppmøte er klokken 
10.00. Vi regner med å være ferdig ca klokken 
15.00.

Hundene vises to ganger for dommerne. Den 
første gangen slik vi er vant med på utstilling. 
Etter lunsj  vises hunden av et medlem av 
Avl- og sunnhetsutvalget,  og det diskuteres i 
dommergruppa.

Lundehunder søkes for visning på dommerseminar

Er du interessert og har mulighet til å stille i Lethohallen 26. januar, ta kontakt med Avl- og 
sunnhetsutvalget på e-post til  avlogsunnhet@lundehund.no, snarest og innen 5. jaunar 2019
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Jeg skal gi en innføring i hva en dommer ser etter hos en hund på utstilling. Siden jeg skriver 
dette i Lundehund-nytt vil jeg ta for meg denne rasen spesielt.

Sunnhet og rasestandard
Sunnhet er viktig for alle, også for hunder. Derfor er 
det aller viktigste for en dommer at hunden er sunn. 
De mange hunderasene vi har i dag har forskjellige 
arbeidsoppgaver. Lundehunden må kunne ta seg smidig 
frem i uren og kunne gå inn i lundefuglens redeganger. 
Den må være bygget slik at den kan utføre denne 
oppgaven. I tillegg innbefatter sunnhet jo også mental 
helse. Det nytter ikke med en pen hund hvis den er 
nervøs eller aggressiv. En slik hund er ikke ønsket i 
noen raser.

Rasestandarden er laget ut fra hundens bruk. Det som 
er funksjonelt for rasen når den arbeider, vil også være 
det dommeren vil legge vekt på ved bedømmelsen 
av hunden i ringen.  Det eksteriøret som er mest 
funksjonelt ut fra  rasestandarden, er korrekt for 
den spesifikke rasen. Rasestandarden er det eneste 
dommeren har å hjelpe seg med. Det er ikke rom for 
hans personlige oppfatning: han kan ikke legge vekt på 
egenskaper som ikke står i standarden. Alle dommere 
vil imidlertid legge vekt på forskjellige detaljer i 
standarden. Derfor vil en hund kunne få forskjellig 
premiering av ulike dommere.

Vi bruker aldri ordet liker når vi bedømmer hunder. 
Det er altså ikke den hunden dommeren liker best som 
vinner, men den hunden han mener kommer nærmest 
opp til rasestandarden, rasens ideal. Ingen hunder er 
uten feil, da kunne jo ikke dommeren skille dem fra 
hverandre. Dommeren må bestemme hva han syntes er 
det viktigste å legge vekt på. Hos en del brukshunder 
vil bevegelser være det viktigste, hos en del andre raser 
er det andre ting som er viktigere.

Lundehund og rasestandard
Når dommeren finner at hunden har de rette 
proposisjoner, det vil si er korrekt bygget, vil hunden 
oppfylle de kravene som standarden etterspør. En 
lundehund skal være rektangulær, litt lengre en den 
er høy. Vi måler hundens lengde fra brystbeinet til 
sittebeinsknoken og høyden fra marken til toppen av 
skulderbladet. En lundehund som er kort og kompakt 
vil derfor ikke kunne få bedømmelsen exellent. En 
lundehund skal ha spesielle bevegelser for å kunne ta 
seg frem i uren om den ikke har dette vil den ikke være 
rasetypisk. Men i denne rasen som er sterkt innavlet, 
er de fleste hunder svært homogene, dvs. lik hverandre. 
Vi ser så godt som aldri en lundehund som ikke 
beveger seg på 
den rasetypiske 
måten.

Hos lundehund 
er den viktigste 
detaljen at de 
ekstra tærene er 
godt utviklet. Det 
henger sammen 
med at en 
lundehund med 
godt utviklende 
ekstra tær vil ta 
seg bedre frem i 
uren enn en hund 
med dårligere 
utviklede 
ekstra tær. En 
lundehund med 

dårlig utviklede ekstra tær kan ikke få premiegraden 
CK (Champion kvalitet) da dette skal være en hund 
som er nær opp til idealet i rasen.

En lundehund har ofte et ujevnt bitt og mangler ofte 
tenner. Dette skyldes at rasen er sterkt innavlet, slik 
at dette trekket hos rasen har festet seg over tid. Her 
må dommeren være klar over at dette er tillatt i rasen 
og ikke trekke for et moderat underbitt eller flere 
manglende tenner. Men det er en misforståelse at 
lundehunden skal ha underbitt.

En hund blir alltid målt opp mot rasestandarden og 
ikke mot hverandre slik noen tror.

Vi har dessverre sett en del feil bedømming av 
lundehund de siste par årene av både norske og svenske 
dommere. Lundehundens mest spesielle særtrekk er 
de ekstra tærene. Den har IKKE dobbelt sporer som en 

del dommere har skrevet i sine kritikker.  Vi ønsker at 
dommeren skriver på kritikken hvordan ekstra tærene 
er utviklet. Det er lov til å ha flere enn 6 tær og de må 
aldri klippes bort, slik en norsk dommerelev foreslo 
for en utstiller i fjor. Dette er ulovlig i Norge. Denne 
dommereleven har dessverre ikke den rette forståelsen 
av rasen.

Klubbens rasekompendium
Norsk Lundehund Klubb har utarbeidet ett meget 
godt rasekompendium til hjelp for dommeren i 
bedømmelsen av rasen. Dette er noe alle som er 
interessert i rasen bør lese for å få forståelse for hvordan 
en lundehund skal seg ut og oppføre seg.

I 2019 skal klubben arrangere et dommerseminar 
for lundehund. Vi håper at flest mulig av de norske 
dommerne vil komme, og at vi vil få en bedre og mere 
korrekt bedømmelse av rasen i fremtiden etter dette.

Dommerbakgrunn:  

Christen Lang ble autorisert av 
NKK som dommer i 1975 . Han var 
da Norges yngste dommer. I dag 
dømmer han 100 raser.

- Jeg er i dag (dessverre) den 
eneste spesialdommeren for 
lundehund, dvs en dommer som 
selv har oppdrettet rasen, sier 
Lang.

Han har dømt lundenhunder ved 
flere anledninger i Norge, Norden, 
USA og i Europa, nå sist i Tyskland 
i september 2018.

Fra bedømmelse av Norsk lundehund på FCIs European Dog Show 2015. Fra 
venstre BoB Lyrypa´s Topsy eier Iren Storli, dommer Christen Lang og BoS Dun-
derdalens Iver, eier Astrid D. Rødsand. Foto Jon Wagtskjold. Her finner du rasestandarden og rasekompendiet som er omtalt i artikkelen:

Hva ser 
dommeren 

etter?
Av Christen Lang

http://www.lundehund.no/
index.php/norsklundehund/
rasestandard

http://www.lundehund.
no/images/Pdf-er/
Rasekompendium_Lundehund_
norsk_2015_web.pdf

Rasestandard
Rasekompendium

For Norge: Merete Evenseth og Solveig Steinnes fra 
styret, Lille Wagtskjold og Bård Andersen fra ASU.  
For Sverige: Annika Ågren, Cecilia Obitz  For Finland:  
Diddi Svartsjö. For Danmark: Lis Christensen, Susanne 
Stig Hansen, Anette Weywadt.

Møtet fant sted på et idyllisk lite gårdshotell sør på 
Kvaløya i Tromsø. Det var et godt møte der alle landene 
fikk fortalt om arbeid og problemer i egne land. I 
Danmark er man i ferd med å lage en Stressguide som 
skal være til hjelp for eiere med stressede hunder. Både 
i Danmark, Sverige og Finland har det vært få kull 
de siste årene. I Danmark har man for få tisper, og 

ønsker at nye oppdrettere blir prioritert som kjøpere 
en tid framover. I Sverige er det også få oppdrettere 
som er aktive. I Finland finnes det en del lundehunder, 
men man mangler paringsvillige hanhunder. Også 
der trengs det tilskudd av nytt blod. Diskusjonene 
var mange og gode, alle hadde noe å bidra med.  På 
lørdagskvelden fikk alle de tilreisende se et fabelaktig 
nordlys. Det var de svært tilfredse med.

Søndag fikk deltakerne treffe en kjekk liten x-valp, 
Artur, som er første generasjon med islandshund. Et 
trivelig besøk. Neste møte blir i Sverige høsten 2019. 

Bildet er tatt på verandaen utenfor møterommet på 
Yggdrasil Gårdshotell med Malangen og Hurtigruta i 
bakgrunnen.

Nordisk Lundehund Unioǹs  
møte i Tromsø 9-11. november 2018 
Av Solveig B. Steinnes
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Hvor lenge har du/dere drevet med lundehund ? 
Mannen min, Eiliv, og jeg, fikk vår første hund i 1978. 
Topsy var en blanding lundehund og ”noe annet”, høyt 
elsket. Hun ble 13 år, og da vi mistet henne var vi bestemt 
på at det måtte bli lundehund, ekte lundehund. Vi ringte 
Sofie Schønheyder og ville ha en tispe. ”Tispe, nei, da 
må dere vente et år”! Det var da som nå. Dermed fikk 
vi hannhunden Åskrogh`s Ålve sommeren -92, han ble 
15 ½ år gammel og starten på vårt nye liv, med norsk 
lundehund. Og det ble ikke bare med hund, men også 
mange andre aktiviteter i Norsk lundehund klubb.  

Hvem var din/deres første lundehund?
Året etter, i 1993, var vi på det aller første treffet på 
Værøy. Dit kom det også eiere med mange hunder, og vi 
ble helfrelste: Det ville vi også ha. Da vi kom heim, lå det 
beskjed fra Sofie, det fantes en ledig tispevalp! Så kom 
Ylva fra Kjellbjørg Kastmo i Grimstad i huset. Og dermed 
startet oppdrettet i kennel Ålvisheim. Ylva ble mor til 15 
valper. Ålve ble far til 19.

Hvordan kom du/dere fram til oppdretternavnet om du/
dere har det?
To kull kom før vi rakk å få kennelnavn, til sammen 7 
valper. Vi søkte om kennelnavn fordi vi ønsket å ha flere 
kull, og da var det greit å vite hvilket kull det er snakk 
om. I tillegg er det jo god reklame for en oppdretter at 
kennelnavnet er med. 

Vi hadde to forslag. Ålvisheim og Nordnaustet, der huset 
vårt står. 

19/3-96 ble Ålvisheim`s godkjent av FCI. Ålvisheim betyr 
Ålve sin heim, fordi han var den første lundehunden vi 
fikk i hus.

Etter hvert fikk vi også en stor flokk, hele 8 stykker. Det 
ble litt mye. En skal jo ha tid for hver enkelt hund, også. 
Så vi endte på 4-5 hunder til slutt. Men jeg husker godt 
da vi kom til en campingplass og naboenes øyne ble 
større og større etter hvert som vi løftet 8 hunder over i 
hundegården. 

Hvilke hunder har du/dere nå?
Nå har jeg to hunder, Ålvisheim`s Orvar-Odd og 
Langenesjenta`s Dis. Orvar-Odd er over 10 år og har 12 
valper etter seg. Dis er bare året, og jeg håper på et kull 
etter disse to.  I tillegg har datteren min og hennes mann 
to hannhunder. 

Hvorfor begynte du/dere med lundehundavl?
Jeg tror det var Eivind Mjærum som skrev en gang i en 
leder i Hundesport at det ville være en katastrofe om 
Nidarosdomen raste ned. Men den kan bygges opp igjen. 
Dersom lundehunden dør ut, vil det virkelig være en 
katastrofe, for da er en kulturskatt borte. 

I det ligger vel vårt engasjement når det gjelder 
lundehund. Vi ville gjøre vårt til at denne fantastiske lille 
hunden skal overleve som rase. 17 kull har det blitt til nå, 
54 valper til sammen. 

Fikk du/dere noen hjelp av andre oppdrettere i starten?
Vi fikk god hjelp og mange råd av Margit Lines Våtvik da 
vi startet opp. Og Sofie Schønheyder var alltid god å ha. 

Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du/dere 
husker spesielt?
Siden vi beholdt mange av valpene selv, var det nok de 
som sto vårt hjerte nærmest. Fra det første kullet beholdt 
vi Garm, fra det andre kom Beyla. Deretter kom Hede, 
Live og Siv. Urda kjøpte vi fra Værøy. Ikke vårt oppdrett, 

men hun bodde her i 12 år. Vi har hatt god kontakt med de 
fleste valpekjøperne. Drott (Mikkel) og Illuge hos Solvor 
Melum husker jeg spesielt godt. Og Ide Jotne på nå 15 år 
hos Mona i Beiarn. Siv mistet jeg i fjor, bare 5 år gammel. 
Det var tungt. Men jeg har fremdeles Orvar-Odd fra vårt 
oppdrett. 

Hva er det vanskeligste med oppdrett av lundehund slik 
du/dere ser det?
Vi har ikke hatt store problemer med vårt oppdrett, 
bortsett fra to keisersnitt. Med god hannhund i huset kom 
kullene når vi ønsket. Har ikke hatt spesielle vansker med 
å få valpene til å overleve og vokse opp, heller. 

Men jeg ser jo at mange har vansker med å få paret 
tispene. Det er jo viktig å få alle hannhunder i avl. Men 
jeg tror nok det er lurt å ha en erfaren hann i bakhånd. Og 
man må ikke være redd for å kjøre lange avstander dersom 
man skal få valper, det er ikke alltid nabohunden passer 
best!

Vi kom til Steigen på en tur og kjørte innom en av 
valpekjøperne våre. Tre hannhunder hadde prøvd å pare 
Beyla, som hadde løpetid. Ingen fikk det til. Så jeg ringte 
til en veterinær og ba han inseminere. Ylva hadde alltid 
stått på dag 11, nå var det dag 11, og da var det rett dato! 
Basta! Så feil kan man ta. Siden har vi erfart at dette 
kan variere. Lundehundtisper har stått på både dag 8 og 
dag 19. Veterinæren visste visst heller ikke bedre, han 
inseminerte. Og 3 fine valper ble det, F-kullet. Bare flaks! 

Hva synes du/dere er bra med norsk lundehund?
Lundehundene er så spesielle, så hengivne, kvikke. Og 
sta. De er så små at de kan bæres, om det trengs.  De er 
fantastiske turhunder som aldri er langt unna, de er stort 
sett glad i alle, barn og fremmede. Så er det jo dette med 
det opprinnelige, med alle særegenheter som tærne og 
nakken, ørene og så videre. 

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

Har du/dere importert eller eksportert noen 
lundehund? 
Vi har solgt hunder til Finland, Sverige, Tyskland, 

Østerrike og Nederland, men ikke kjøpt noen tilbake fra 
utlandet. Vi har jo stort sett holdt oss med valper sjøl. Vi 
har syntes det var viktigst å selge valpene i Norge, med 
tanke på at det kunne være enklere å få dem i avl. 

Stiller du/dere hundene dine/deres på utstilling? Hvis 
du/dere gjør –hva synes du/dere om resultatene de ga?
I mange år gikk de fleste helger og ferier med til 
hundeutstillinger i hele Norden, Tyskland, Nederland. Der 
har vi virkelig fått drevet reklame og vist fram rasen vår!!  

Resultatene har blitt bra. Av våre egne hunder ble 5 INT 
UCH, 2 Århundrevinnere (CW), flere N S F UCH, NORD 
UCH og andre titler. 

Dommerne har også variert i kvalitet, det som hører 
rasestandarden til, blir noen ganger sett på som store feil. 

Da jeg fikk Dis, startet jeg opp med valpeshow med 
henne, og det har vært kjempeartig. Orvar-Odd har også 
vært med på noen utstillinger nå, og det er tydelig at han 
fremdeles synes det er moro. 

Er din/deres hund/hunder med på andre aktiviteter?
Det har ikke vært så mange tilbud på felles aktiviteter 
her hvor jeg bor. Men nå er et nytt hundesenter under 
oppbygging i nabolaget. Her går vi nå en gang i uka for at 
hundene skal få prøvd seg på sosial trening, ringtrening og 
agility-apparater. Hundene elsker det! Og jeg synes også 
det er kjempeartig når hundene pistrer av glede for å få 
fortsette.  

Har du/dere noen tanker om ditt/deres framtidige 
oppdrett av lundehund?
Da mannen min, Eiliv, døde, kom datteren min Unn i 
Hamar inn som medeier i kennel Ålvisheim. Hun og 
mannen har som nevnt to hannhunder, Løvheims Bero 
(Bergjelme) og Ålvisheim`s Torir. Målet er selvsagt at vi 
kan fortsette med utstillinger, leik og turer med hundene, 
og at det kan bli noen nye kull i kennel Ålvisheim. Jeg skal 
pare Dis med Orvar-Odd så snart det går an. Han er ikke 
så ung lenger, men en veldig flink hannhund som vet når 
det er rett dag. Senere vil jeg satse på Torir. 

Årene går, men jeg håper på flere kull i kennel Ålvisheim.

Kennel
Ålvisheim
Unni Hofstad og Unn Hofstad

Oppdretterpresentasjon:

Åskrogh`s Ålve, som kennelen vår er oppkalt etter

Eiliv og mange hunder i 2006

Foto: Hanne Lill Sørø
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God jul
og godt nytt år 

til alle venner og bekjente
fra Odd Reidar og Hanna 

Gautun

Med ønske om en 
GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR
til alle våre lundehundvenner!

Julehilsen fra Elin og Lars Aude
Elfi, Torje, Ynwa og Dino

www.kennel-fratercula.com - et lite oppdrett av Norsk Lundehund lengst mot nord

Med E-kullet ønsker kennel Vollakloa 
alle to og firbeinte 

en god jul og et godt nytt år! 
Julehilsen fra Dagrunn Mæhlen

God jul
og 

godt nytt år 

ønskes alle lundehundvenner fra Merete Evenseth, 
Gurine og Ylva som håper å bli mor i 2019
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Vi ønsker våre oppdrettere og våre nye venner i lundehundmiljøet  
en riktig god jul og et fremgangsrikt år!  

Lundefoxeǹ s Izzy Drottendatter, Bera av Kystflokken og Palunà s Jare Fannison
Hilsen Merethe Boneng, Heierås kennel 

web: www.heieras.com

God jul og godt nytt år 
Hilsen Turid Helfjord med Kennel Vildensky

Vi ønsker alle 
lundehundvenner  

en God Jul og  
et Godt Nytt År!

Hilsen fra Lille & Jon Wagtskjold 
Daga, Ask og Anya www.kennelbandwagon.no

Brandval/Roverud 
-g jengen ønsker 

4- & 2-beinte  
GLEDELIG JUL og alt GODT 

i 2019! 

Fra venstre:  CENTA, VILJAR, BIRK, FLORA 
Foto Turid Johansen
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Lillelunden
Kryssord	4	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. Afrikansk	rovdyr	med	stor	manke 
2.	En	Spre<
3.	Gu<enavn 
4.	Ikke	na<
5.	Erte	eller	;rre 
6.	Gaven	er	ikke	;l	mamma,	men	…	mamma 
7.	Et	tall 
8.	Na<dyr	som	flyr 
9.	Bor	i	havet	og	er	veldig	søt 

Vil	du	være	med	i	trekningen	av	en	liten	premie,	send	inn	svaret	;l	redaksjon@lundehund.no	
innen	1.	februar	2019.	Voksne	kan	også	sende	inn	på	egne	eller	andres	barn	eller	barnebarn.	

Løsningen	på	kryssordet	i	forrige	nummer	var:	VALPEMORO 
Vinner	denne	gangen	ble	Vilde	L.	Moe, 13 år	fra	Hov.	Vi	gratulerer,	og	premie	er	sendt	i	
posten.

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Pokalkappløpet 
Tekst Elin Mariboe, tegning Rune Aga

Rolf og broren Tom er på bowling da de regelrett 
snubler over den ettersøkte gutten …

Betjeningen på bowlingen kommer løpende da de ser at 
to store karer holder en ung gutt nede. Gutten prøver å 
sparke og slå og freser til dem at de skal slippe han. Rolf 
tviholder den ene armen bak på ryggen hans, og Tom 
sitter overskrevs på skuldrene hans. Innimellom fresingen 
til gutten får Rolf forklart betjeningen at de må ringe 
politiet. «Gutten er ettersøkt» sier han. Da begynner 
gutten plutselig å gråte, men verken Tom eller Rolf tør å 
løsne på grepet. Gråten stilner ikke før to politimenn står i 
døra til bowlingen. 

Gutten får på seg håndjern, og nå ser Rolf hvor liten og 
spinkel han egentlig er. Han subber beina etter seg da 
han går mellom de to politimennene ut 
i politibilen. Rolf og Tom blir bedt om å 
holde seg ved telefonen, da det kan tenkes 
de vil trenge assistanse fra Birk for å finne 
pokalen. 

Da oppstyret har lagt seg, blir det en runde 
bowling til på Rolf og Tom. De er i godt 
humør. Endelig kunne de bidra med noe 
så kanskje saken med den stjålne pokalen 
blir løst. 

Det går to dager før Rolf får en telefon fra 
politiet. Gutten, som Rolf får vite heter 
Gunnar Petrus Andersen, populært kalt 
Petta, har innrømmet narkotikabruken, 
men er ellers lite snakkesalig. Siden Birk er 
trent i nosework, en populær hundesport 
i Tyri, vil politiet prøve om Birk kan 
finne en lukt i kassa der pokalen sto. Rolf 
er spent på om Birk vil relatere til noe, men det er et 
forsøk verdt. Neste dag reiser han til lensmannskontoret i 
Stubben.

I Stubben har politiet samlet sammen noen av gutta i 
gjengen til Petta. De vil at Birk skal lukte på esken først, 
og så se om han kan finne lukten av pokalen på noen av 
guttene. Siden ingen vil si hvem som har gjemt pokalen, er 
dette politiets eneste håp. Rolf får på seg hvite hansker for 
ikke å sette sin lukt på esken. Så får han og Birk være alene 
i resepsjonen for å se om Birk fatter interesse for noe ved 
esken. Først er Birk overalt i resepsjonen og lukter, ser på 
Rolf og lukter igjen. Rolf byr han esken flere ganger uten 
at Birk ser ut til å synes at den er interessant. Da tar Rolf 
Birk på fanget, og trer esken forsiktig ned over hodet hans, 
slik at han må lukte inni den. Birk lukter, og til Rolfs store 
glede blir nesa hans nede i esken så lenge at Rolf tror han 
kan ha funnet noe. Han roper på politimennene. - Nå tror 
jeg vi er klare, sier han. 

Guttene har stilt seg opp med ryggen mot Rolf og Birk. 

Dette for at ingen av dem skal fange blikket til Birk. 
Birk logrer og lukter oppetter det ene buksebeinet etter 
det andre. Rolf har med seg esken inn, og får Birk til å 
lukte på den en gang til. - Søk, sier han. De kan se at Birk 
tenker. Det er rynker i det lille revehodet hans. Plutselig 
stopper han ved den ene gutten og borrer nesa inn i hånda 
hans. Der blir han stående i frys, slik Rolf har lært at han 
markerer på noseworktreningene. - Prøv hjemme hos 
den karen, sier Rolf, - jeg tror ikke vi kommer nærmere. 
Politiet takker, og Rolf og Birk får dra hjem.

Nå starter noen lange dager for Rolf. Han er så spent på 
om Birk sin kunnskap har vært til hjelp. Da det har gått 
en uke uten at han har hørt fra politiet, ringer han dem. 
- Flaks at du ringte i dag, sier lensmannen i Stubben, - vi 
har akkurat fått ransakinsordren, og skal hjem til Hans 

sin far i dag. Hans er gutten hunden din markerte på. - 
Vil du bli med?  Rolf sier ikke nei takk til det. Han liker å 
være med på å løse mysterier, og det hadde vært så godt å 
kunne komme tilbake til Tyris fotballspillere med pokalen 
deres. Roya har nå fått av seg potesokken, og går på alle 
fire igjen. Derfor blir begge bikkjene med i bilen når Rolf 
kjører de 13 kilometrene til Stubben lensmannskontor. 
Der venter politiet på han, og han får kjøre etter politibilen 
da den kjører mot huset de skal ransake.

Huset de skal til ligger i en bedre del av Stubben, der 
de dyreste tomtene ligger. Mannen som møter dem er 
velkledd i dress, og meget imøtekommende. Han sier han 
ikke har noe imot at de gjennomsøker huset hans. 

Det tar noen timer å bli ferdig med undersøkelsene, men 
ingen pokal dukker opp. I mellomtiden har mannen 
laget kaffe til dem, og de setter seg ned med han i håp om 
å få ytterligere opplysninger om miljøet Hans og Petta 
og de andre guttene vanker i. Da kommer det fram at 
Petta bodde i Tyri fram til han var 10 år. «- Han spilte på 
fotballaget der sammen med sønnen min, sier faren til 
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Keeza’s Lunde Unni, 
Paluna’s Atla Troyadotter 

og Moonheim Kalles Fanni 
ønsker alle en 

God Jul og et Godt Nyttår!Paluna ś

Hans. Vi flyttet til Stubben da Hans var 8 år gammel. To 
år etter kom Pernille etter med Gunnar Petrus. Da var 
hun skilt. Min kone hadde litt kontakt med henne den 
første tiden, men dessverre døde min kone for tre år siden, 
og etter det mistet vi kontakten. Det var ikke naturlig 
for meg å omgås min kones venninner etter hennes død. 
Jeg mener imidlertid Pernille en gang fortalte at Gunnar 
Petrus var blitt mobbet av andre fotballspillere i Tyri 
fordi han alltid var så rufsete kledd. Jeg mener faren 
hans spilte dem fra gård og grunn, og det var grunnen til 
skilsmissen. Hans har tatt seg en del av Gunnar Petrus, og 
han har vært mye her. Hans ble på en måte en storebror 
for han tror jeg, og tok veldig inn over seg når livet gikk 
«Petta» imot.»  Mannen gjorde hermetegn i lufta da han 
sa Petta. - Vel, sier han - har dere vært overalt i huset og 
lett?  Politiet bekrefter det. - Jeg tror ikke det, sier mannen 
plutselig. - Dette huset har noen skjulte rom. Huset ble 
brukt av tyskerne under krigen, og de bygde det en del om. 
Til og med jeg hadde bodd her i flere år før jeg oppdaget 
de skjulte rommene ved en tilfeldighet. Han tar de med 
opp på rommet til Hans, og drar forsiktig i en knagg som 
henger på veggen. Veggen åpner seg til en smal sprekk 
som en tynn person så vidt kan komme inn i. Den eldste 
politimannen med pondus må stå igjen da Tom, Birk og en 
politimann følger mannen inn bak veggen. 

En smal gang snor seg bak alle rommene i 2. etasje, og de 
kommer til en trapp som både går opp og ned. - Vi går 
opp først, sier politimannen. Rolf merker at Birk synes 
dette er spennene. Han logrer med halen og har alle 
sanser i beredskap. De kommer opp på et stort loftrom. 
Rommet er tomt, og skilt fra det øvrige loftet med en tykk 
vegg. - Her tror jeg de hadde sine hemmelige møter, sier 
mannen som eier huset. - Vi får komme oss nedover - det 
er flere spennende ganger under dette huset. De må gå 
etter hverandre i de smale gangene, og kommer etter hvert 
ned i kjelleren, der huseieren åpner ei luke i gulvet, og går 

videre ned under huset. Her er det gamle skap og noen 
stoler som står igjen fra tyskertida. Plutselig merker Rolf at 
båndet til Birk blir stramt bak han. Birk har stoppet med 
nesa inn mot det ene skapet. - Kan vi åpne det? spør Rolf. 
Værsågod, sier huseieren. Både politimannen og huseieren 
setter i et gisp da skapdørene sakte glir opp. Birk setter i et 
bjeff så de hopper alle mann, og der, på en hylle i skapet, 
står pokalen til Tyri like hel! De har funnet den, og Rolf 
kjenner hvor utrolig glad han blir. Han løfter opp Birk og 
rufser han i pelsen. - Det er gutten sin med nosework, sier 
han glad. Politimannen er like glad og lettet, og huseieren 
er skuffet. Han skjønner ikke hvorfor sønnen hans har 
gjort dette. 

To timer seinere er Rolf på vei tilbake til Tyri med pokalen 
i baksetet. Han plystrer der han kjører. Turen går rett 
til klubbhuset til Tyri IL. Han vet guttene snart skal ha 
trening, og har tenkt å overraske dem. 

Da Tyriguttene kommer på trening, sitter Rolf med 
bikkjene på en krakk og venter på dem. De hilser på han 
og lurer på hvorfor han er der. - Jeg har en overraskelse til 
dere inne i klubbhuset, sier Rolf, dere får gå og se. Guttene 
ser ut som spørsmålstegn, men Rolf må le når de kommer 
stormende ut igjen og faller om halsen på han alle som 
en. De er hoppende glad for pokalen, og vil vite alt om 
hvordan han fant den. Den dagen blir det ingen trening 
på Tyrispillerne. Rolf må fortelle hele historien, og etterpå 
danser de rundt pokalen.

Neste dag kan de lese i avisen at pokalen til Tyri er funnet 
i et hus i Stubben, og at gleden er stor både hos Tyri IL og 
Stubben IL. Endelig kan de to klubbene møte hverandre i 
glede igjen - takket være en lundehund som hadde lært seg 
nosework.

Opplandstreff
Tekst og foto av Ida Skarkerud

På vårt Lundehundtreff ved Prøysenstua 29. september 
var vi rekordmange - hele 29 Lundehunder pluss to 
Chihuahua og 22 eiere. Etter en tur i skogen ble det god 
mat og kaffe og kake inne på kafeen. Vi fikk også besøk 

fra Australia, Pilot Vehdrehl er i Norge for å bli kjent 
med rasen vår, og han hadde tatt turen opp til oss. Han 
fikk hilse på mange lundehunder og pratet mye med 
oss. Takk for en fin tur i fint høstvær!

I avsnitt to skriver hun at Villmarksmessa var på 
Elverum, og at interessen på disse messene var 
moderat.   

På Elverum arrangeres Jeger- og fiskedagene, bl.a. 
med en utstilling for jakthund-rasene. Vi har 
aldri hatt stand der, men Lundehundene har vært 
godt representert på utstillingen!  

 Villmarksmessen var de to første årene vi deltok, 
i 2012 og -13, på Hellerudsletta. Deretter har den 
vært avholdt på Varemessesenteret på Lillestrøm.   
Jeg har vært med på nesten alle disse messene, 
med og uten hund, og er ikke enig i at interessen 
har vært moderat. Tvert om var det mye av tiden 

livlig rundt standen vår, med besøk av både små 
og store, og mange av de nyere valpekjøperne fikk 
sin første "tenning" på rasen vår der!

Det er trist at vi nå må betale så mye for å ha 
stand der at klubben ikke ser seg i stand til å delta 
lengre; flere andre hundeklubber melder seg også 
ut av samme grunn...

Så får vi håpe at vi også neste år får delta på 
Bygdøy Gård arrangementet. Jeg ser det som 
svært viktig at vi får presentert rasen vår på 
slike steder der familier vanker, slik at de kan få 
nærkontakt med hundene, og ikke minst eierne 
deres!

I Lundehund-nytt nr. 3 2018 skriver 
Astrid Rødsand et fint referat 
fra standen vi hadde på Bygdøy 
Kongsgård 26. mai i år.

Viktig å vise oss på stands
Av Gro W. Viken

Fra klubbens stand på European Dog Shov, Lillestrøm 2015.  
Foto Jon Wagtskjold
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Nytt fra Avdeling Trøndelag
Tekst og foto: Hilde Birgitte B. Altø

Vi hadde i år som i fjor Lundehundtreff på 
Kvam Motell og Camping i samband med 
Steinkjerutstillingen 1. september. 

Været spilte på lag med oss, og det ble en meget 
trivelig kveld som alltid, der 27 tobeinte og 19 
firbeinte deltok på aktiviteter og grilling. 

Den nye tradisjonen vår som vi startet med i 
2017 er lundehundrace, og det ble en latterfyllt 
suksess i år også. 

Det var tispe mot hannhund i hvert heat, og 
ingen av heatene ble vunnet av en hannhund 
da de gode duftene av tisper glatt avledet våre 
firbeinte gutter rett før målstreken. 

Årets vinner av Lundehundracet var tispen 
Trymi med eier Inger Marie Storli, gratulerer!

Hei alle 
lundehundentusiaster!
Det har vært en veldig 
flott høst så langt, og nå 
har vi begynt å snuse på 
vinteren. Har enda ikke 
hatt snø her ved kysten jeg 
bor, men enkelte plasser 
har fått smake på det 
hvite til hundenes store 
fornøyelse.

Vi arrangerte agilitykurs hos Sportshunder i 
oktober, og med 7 påmeldte hunder var det 
en meget trivelig og vellykket helg. 

Før bladet er kommet ut til medlemmene, 
har vi arrangert julelunsj på Øya også i år. 
Det skal dere få høre mere om i Lundehund-
nytt nr 1 2019.

Vi skal etter hvert begynne å planlegge neste 
års aktiviteter, og ønsker oss veldig gjerne 
tilbakemelding/ønsker på kurs etc som vi 
kan arrangere, slik at vi kan forsøke å legge 

opp til det som dere ønsker.

Vi vil med dette ønske dere alle ei riktig flott 
førjulstid, og Riktig God Jul og et Godt Nytt 
Lundehundår!

Vi håper å se mange av dere på aktiviteter, 
treff og turer også i 2019.

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

Møre & Romsdal

Felles turer med lundehund

Jeg tok utfordringen å ble ny fylkeskontakt i Møre og 
Romsdal. Jeg starta i det små og har arrangert to turer, 
så får vi se etter hvert om vi får til andre ting fremover 
og finne ut hva det er interesse for blant lundehundeiere i 
fylket. Jeg synes det et utrolig kjekt å være sosial sammen 
lundehund eiere deres hunder. 

Første turen gikk til Kråkvika friluftsområde på Vestnes.

Denne turen var det Loke, Eira og Karo med sine familier 
som deltok. Det var en flott tur inn til gapahuken.

Andre turen gikk innover Vassstranda. Da var det Cleng, 
Loke, Sonny, Sam, Karo, Kompis og buhunden Dreng med 
sin familie. Vi hadde en trivelig tur og hundene fikk leika 
og strekt på beina. 

Lundehundtreff i Narvik
I Narvik og omegn har vi en fantastisk natur, med mange fine områder hvor våre firbeinte kan løpe fritt. På ett 
av disse stedene møttes fem lundehunder med sine eiere m/familie en kald høstettermiddag i oktober. Da sirena 
gikk, var det ikke farlig å høre hvilken rase som møttes. Den glade, høylytte bjeffinga kunne høres lang vei! 

Etter det jeg vet, har det ikke tidligere vært så mange lundehunder i Narvik, som det er nå. Dette gleder mitt 
hjerte stort, som har hatt lundehund siden 1993. Nå er jeg den heldige eier av to nydelige jenter, Trodli-Skogens 
Tuva Karnadatter på 10 år, og Linde 
Seraphim av Revehjerte som snart er fem 
måneder.

De andre hundene i Narvik er Mikkel 
(Nemo av Northern Bones), som snart er 
2 år. Palunas Ronja Fannidatter på 3 år, og 
hennes sønn Simba på vel 1 1/2 år.

Det er så fint å se når lundehunder møtes. 
De er så vakre, glade og helt spesielle. Noen 
finner hverandre umiddelbart, mens noen 
er mer forsiktige. Deres personligheter er så 
store, men samtidig veldig forskjellige. Eiere 
av lundehunder er imidlertid svært like, 
fantastisk fine mennesker som forguder sine 
hunder!

Da kvelden kom var det to slitne jenter som 
sovnet på sofaen hjemme hos meg.

Vi har ingen konkrete planer om når vi skal 
møtes igjen, men møtes, det skal vi!

Tekst og foto: Cecilie Standal

Tekst og foto av Else-Britt Lian
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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 rundt i landet.

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:

Alejandra Garcia
Store Landfall Øvre 6b

3025 Drammen
Tel.: 412 67 679  

(onsdag og fredag kl 17:00 - 19:00)
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
Alejandra Gracia, Store Landfall Øvre 6b 
3025 Drammen, tel: 412 67 679 (ons, fre 17-19) 
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 

Kalenderen vil også i år koste kr. 200,-  
+ porto, og kan bestilles på e-post hos  
leder@lundehund.no 

2019


