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Inger Marie, Unni og Iren Storli
Tlf: 74160470, 72426600, 74165660
unnistorli@hotmail.com - iren.storli@gmail.com

Kennel Lundestugu, her representert ved
prosjektgutten Pan av Vinterskogen f 31.1
20 ønsker 2 og 4-beinte en korinafri vår og
sommer. Hilsen Gro, Lita og Pan.

Kennel Lundestugu

Frist for innsending av stoff til neste
Lundehund-nytt er 1. september 2020
Bildet på forsiden er av Lovund´s Daliah
Ylva tatt sommeren 2019 på Værøy på
tur opp Nordlandsnupen. Bildet er tatt av
Merete Evenseth.

Gro W. Viken, mob. 905 85 277
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Notiser

Norsk
Lundehund Klubb

Lundehunddagene 2020 på Værøy er avlyst
I styremøte 7. mai vedtok styret å avlyse Lundehunddagene 2020. Tidligere har klubben også avlyst
fagmøtet for oppdatering av RAS-dokumentet i slutten av april. Årsmøtet 10. juli på Værøy er også avlyst.
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Norsk Lundehund Klubb
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Klubbens faktura-/regnskapsadresse:
Norsk Lundehund Klubb
v/kasserer Solveig Bjørkenes Steinnes,
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IBAN nr NO3993652583561
BIC/SWIFT LANDNOK1
Vipps-konto: 19466
PayPal: leder@lundehund.no
Styret i Norsk Lundehund Klubb
2019/2020 (nå 2021):
Felles e-post: styret@lundehund.no
Leder: Merete Evenseth,
Tel: 916 44 269
e-post: leder@lundehund.no
Nestleder: Elisabeth Røsholdt
Tel: 990 06 436
Sekretær: Karen Elise Dahlmo
Tel: 900 51 420
Kasserer: Solveig Bjørkenes Steinnes
Tel: 909 62 408
Styremedlem: Tor-Arne Helle
Tel: 903 60 558
Varamedlemer til styret:
Gunn Haugstølen
Morten Strandmoe
Valgkomité:
Felles e-post: valgkomite@lundehund.no
Rita H. Daverdin
Alejandra Garcia
Astrid Driva Rødsand
Revisor:
Øyvind Hjelme
Odd Reidar Gautun
Seniorkontakt:
Margit L. Våtvik

www.lundehund.no
Registrerte medlemmer i NLK:
560 pr 20. mai 2020
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Bakgrunnen er først og fremst den usikre situasjonen generelt og det ansvaret og
forpliktelser klubben tar på seg ved slike arrangementer for å overholde myndighetenes
anbefalinger og påbud.
Når det gjelder Lundehunddagene, har arrangementskomiteen og styret også jobbet
mye med å hente inn kommentarer og meninger fra medlemmene, Værøy kommune
og NKK. Lengre bak i bladet finner du en utfyllende informasjon om bakgrunnen for
avlysningen. Se også refeat fra styrets beslutningsmøte 7. mai på www.lundehund.no/
styremøtereferater eller QR-kode til høyre.

Fra
klubbens
styre
I disse Koronatider er det mange som
sliter. NKK sliter med økonomien, og er
på randen til konkurs.
I slike tider er det vi må stå sammen,
hjelpe der vi kan, støtte hverandre når vi
kan, og gjøre så godt vi kan, sånn generelt. Takket være våre fantastiske medlemmer, med sin uslitelige dugnadsånd,
har klubben en god økonomi. Derfor har
styret besluttet at klubben støtter NKK
med 20 000 kr i gave, og 100 000 kr i lån.
Slik gjør vi vårt for å sikre at vi skal ha en
norsk moderklubb for alle hundeklubber,
være godkjent av FCI, ha noen som organiserer hundeaktiviteter, avholder kurs,
utstillinger, jakt og bruksprøver og helsetester, og registrerer valper og eierskifter,
slik at vi alle kan ha orden i hundeholdet
vårt. Uten NKK stopper Hunde-Norge.
Vi i Lundehund-klubben har slitt med å
få til treffet med årsmøtet og utstillinga
som vi skulle hatt på Værøy i år. Styret
har hatt mange og omfattende samtaler
om saker som angår dette. Vi har diskutert, foreslått endringer, tenkt gjennom
ting, og kommet tilbake til det på neste
møte. Og vi har hatt flere møter enn
vanlig. For ingen av disse tingene er noe
vi tar lett på. Og avgjørelsen om å ikke
ha treff i år, utsette årsmøtet, og la styret
ta ett år til uten valg satt langt inne. Men
da Værøy kommune ba oss om ikke å
komme, var saken avgjort. Årsmøtet og
treffet vi har en gang i året er ryggraden
i medlemsarbeidet vårt, og vi beklager på
det sterkeste at situasjonen har gjort at vi
ikke kan ha dette i år.
Vi håper fortsatt at vi kan få til fagseminaret med RAS-revisjon som vi måtte

Etterlyser lundehundentusiaster til standjobbing
Klubben etterlyser ivrige, entusiastiske nye og gamle lundehundeiere til å være med å bidra på diverse
stander for å markedsføre den flotte rasen vår.

utsette i april. Når myndighetene nå har
åpnet opp for møter med inntil 200 mennesker til stede, kan dette være mulig å få
til i løpet av de kommende månedene.
Medlemmene sitter rundt i landet og vet
lite om hva styret jobber med. Vi forsøker
så godt vi kan å holde medlemmene oppdatert gjennom Lundehund-Nytt, Facebook og hjemmesidene til klubben. Og
vi sender direkte informasjon til fylkes
kontaktene, for at de skal være i nformert,
og kunne gi informasjon v idere.
Vi lever i en tid da kommunikasjon mellom mennesker er enklere og går fortere
enn noen gang før. Det tar bare sekunder
fra vi setter oss ved skjermen, til budskapet vi sender ut ligger på nettet, slik
at alle våre medlemmer kan lese det. Og
likevel går man glipp av hva som foregår.
For informasjonen som legges ut flyter
bort i den store strømmen av meldinger
og bilder som strømmer ut på feeden, og
er du ikke der i det riktige øyeblikket, blir
det lett borte.
Derfor er jeg glad for at vi har et blad, et
fysisk håndgripelig blad som vi kan sende
ut til alle våre medlemmer, der alle disse
opplysningene er tilgjengelig over lang tid.
Vi kan plukke opp bladet når vi har tid
til det, og lese om de sakene som vi ellers
ville gått glipp av. Så til alle dere som nå
sitter og leser dette; ha en fortsatt god og
Koronafri sommer, og ta vare på hverandre og hundene.
Vi står han av!
Solveig Steinnes
Kasserer

Dersom tidene vil det, så har vi mulighet til å være med på Dyr for alle 4-6 september på Lillestrøm og
Dogs4all i november. I 2021 er det meningen at Dogs4all flytter fra Lillestrøm til Oslofjord Conference
Center, Brunstad, Stokke. Geir Morten Jansberg vil være tilstede for overlevering av stand utstyr og
veilede nye folk, før han takker for seg, som vår fantastiske avgåtte standsjef.
Ta gjerne kontakt med leder i klubben, Merete Evenseth for nærmere informasjon.
Kunngjøring av valpekull på klubbens facebookside
Nå kan lundehundoppdrettere kunngjøre fødte kull på klubbens facebook-side, til nytte og
glede for alle som er interessert i rasen.
Oppdretter må være medlem av klubben, følge klubbens anbefalinger og Norsk kennel
Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett.
Ønsker du å se ditt kull på klubbens facebook-side? Da sender du inn skjemaet som du
finner på klubbens hjemmeside: bruk QR-kode eller http://lundehund.no/index.php/avl-og-paring.
NKK, Hunde-Norge og Covid-19 situasjonen
NKK har økonomiske utfordringer som følge av nedstengingen av aktiviteter. De en nå i dialog med
representanter fra Kulturdepartementet og Familie- og kulturkomiteen for å se på mulige løsninger. De er
også i god dialog med medlemsklubber, forbund og regioner for å se på løsninger.
I slutten av april så likviditetssituasjonen ikke bra ut. Man risikerte nedstenging og påfølgende konkurs.
Pr midten av mai 2020 er NKK imidlertid sikret likviditet til drift fram til oktober måned, takket være
donasjoner og lån fra oss medlemmer og medlemsklubber. Dette sikrer noe redusert drift fram til bidrag
fra regjeringens ulike krisepakker blir avklart
Lundehundklubben har bidratt til NKKs drift ved å donere kr 20 000 og lånt dem kr 100 000
slik en rekke andre hundeklubber i landet har gjort. Brev skrevet av Christen Lang på vegne
av klubben er sendt statsministeren. Følg informasjon på NKK.no, bruk gjerne QR koden
rett til nettsiden.
Utstillingsnytt - to nye championater
Fra 1 juli i år innføres to nye championater i Norge: junior- og veteranchampionat. Certene som må
vinnes for disse titlene, deles ut på NKKs egne utstillinger, de nordiske og de internasjonale, skriver NKKs
Hundesport i nr 1-2020.
Flere andre land har en slik ordning, og i Skandinavia har Danmark allerede hatt det i flere år. Finland og
Sverige har det under vurdering.
Hensikten er å stimulere til deltakelse for flest mulig. Vilkår for å få cert er at hunden oppnår CK
(championatkvalitet). Junior- og veterancert vil alltid bli utdelt til vinneren av de respektive klassene. En
hund slutter ikke å vinne cert, selv om den er blitt junior- eller veteranchampion, men kan ta et ubegrenset
antall. Det deles også ut et reservecert om nummer to i klassen også oppnår CK.
Endring i årskonkurranse for norske raser
Det var foreslått endrede regler i årskonkurransen fra 2020, slik at det på NKK-utstillinger blir kåret vinner
i de norske raser. Reglene var ikke vedtatt, og Lundehund-nytt har tatt kontakt med NKK for å få et svar for
året 2020. Elisabeth Steen i NKK har svart på vår forespørsel at det foreløpig ikke var noen endringer, da
systemene i NKK ikke var klargjort for en slik endring.
Lundehund-nytt nr. 2- 2020
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Lundehunder født, og hvor de dro
Fra Avl- og sunnhetsutvalget v/Torbjørg Lille Wagtskjold

24.12.2019 ble det født 1 valp hos June Solemsmo, Fjellhamar
Kullnr. 200729
Far
Linesviken's Musken - NO58845/17
Mor
Fagerlinn av Revehjerte - NO37891/17
Loock-at Big Christmas Surprise - NO32274/20

Han er far til 4 valper
Hun er mor til 4 valper
2072 Dal

01.01.2020 ble det født 2 valper hos Jan Arild Ålandsli, Fyresdal
Kullnr. 200540
Far
Godhunden Banto Herman - NO39658/16
Mor
Lulu - NO47050/16
Fyresdal sin Frøya - NO31761/20
Una frå Fyresdal - NO31762/20

Han er far til 9 valper
Hun er mor til 2 valper
1387 Asker
2616 Lismarka

05.01.2020 ble det født 4 valper hos Gunn Tove Ormset, Fannrem
Kullnr. 200956
Far
Karo - NO41741/15
Mor
Nova Saga av Northern Bones - NO56274/16
Vingheias Berengaria - NO32938/20
Vingheias Bianca - NO32939/20
Vingheias Bruno - NO32940/20
Vingheias Bronja - NO32941/20

Han er far til 8 valper
Hun er mor til 5 valper
6531 Averøy
9402 Harstad
6240 Ørskog
8140 Inndyr

11.01.2020 ble det født 3 valper hos Elsa Yvonne Wiik, Husøysund
Kullnr. 200672
Far
Lundeheim's Draupne Åsneson - NO38112/16
Mor
Kimura's Lundebu Tuppen B1 - NO31076/17(X1)
Agnes min deilige Sommerfugl B2 - NO32251/20(X2)
Adagull Sukkertopp Frøyadatter B2 - NO32252/20(X2)
Agnar Sussebass Myklesønn B2 - NO32253/20(X2)

Han er far til 5 valper
Hun er mor til 3 valper
0470 Oslo
2943 Rogne
3125 Tønsberg

11.01.2020 ble det født 4 valper hos Maylen Sæther, Hemnes
Kullnr. 200875
Far
Mjøskastellets Eine - NO37112/18
Mor
Nelyam's Dex - NO40272/17
Nelyam's Lilly - NO32700/20
Nelyam's Draco - NO32701/20
Nelyam's Sirius - NO32702/20
Nelyam's Dult - NO32703/20

Han er far til 7 valper
Hun er mor til 4 valper
6694 Foldfjorden
8403 Sortland
67300 Kokkola, FI
1970 Hemnes

16.01.2020 ble det født 4 valper hos Anette Vabø-Andersen, Tvedestrand
Kullnr. 200788
Far
Moonheim Abbes Kaiser - FI16364/17
Han er far til 13 valper
Mor
Pride Of Norway's Afterglow - NO48053/17
Hun er mor til 4 valper
Pride Of Norway's Dusk By Finnen - NO32468/20 - H
6260 Skodje
Pride Of Norway's Dawn By Finnen - NO32469/20 - T
4724 Iveland
Pride Of Norway's Dew By Finnen - NO32470/20 - T
4900 Tvedestrand
Pride Of Norway's Drizzle By Finnen - NO32471/20 - T
6823 Sandane

23.01.2020 ble det født 5 valper hos Liv Skjervik, Sandnes
Kullnr. 201381
Far
AskSagason - NO30669/17
Mor
Moonheim Kalles Fanni - FI51226/13
Paluna's Hugin Fannison - NO34284/20
Paluna's Hedda Fannidotter - NO34285/20
Paluna's Hessa Fannidotter - NO34286/20
Paluna's Hera Fannidotter - NO34287/20
Paluna's Heika Fannidotter - NO34288/20
24.01.2020 ble det født 4 valper hos Liv Skjervik, Sandnes
Kullnr. 201384
Far
Bandwagon's Aksel Asksønn - NO35783/17
Mor
Keeza's Lunde Unni - DK17770/2014
Paluna's Ivar Unnison - NO34304/20
Paluna's Isa Unnidotter - NO34305/20
Paluna's Inga Unnidotter - NO34306/20
Paluna's Idunn Unnidotter - NO34307/20
27.01.2020 ble det født 3 valper hos Iren Storli, Steinkjær
Kullnr. 200938
Far
Linesviken's Wiljar - NO51980/14
Mor
Lyrypa's Iris - NO57866/17
Lyrypa's Grim - NO32903/20
Lyrypa's Gard - NO32904/20
Lyrypa's Gulle - NO32905/20

Han er far til 5 valper
Hun er mor til 16 valper
4608 Kristiansand S
4480 Kvinesdal
5523 Haugesund
4342 Undheim
4389 Vikeså

Han er far til 8 valper
Hun er mor til 10 valper
6727 Bremanger
4250 Kopervik
4780 Stege, DK
7430 Ikast, DK

Han er far til 6 valper
Hun er mor til 3 valper
6524 Frei
0382 Oslo
4656 Hamresanden

29.01.2020 ble det født 1 valp hos Katinka Mossin, Espa
Kullnr. 201758
Far
Vildensky Beleg - NO51563/11
Mor
Hammarhöjdens Loranga - SE39143/2013
Tinka's Gro - NO35603/20

Han er far til 4 valper
Hun er mor til 4 valper
2338 Espa

29.01.2020 ble det født 3 valper hos Kari Margrethe Haugland, Ålgård
Kullnr. 201045
Far
Rex - NO33718/12
Mor
Lundeheim's Embla Åsnedotter - NO41574/17
Lundeheim's Gullfakse Emblason - NO33205/20
Lundeheim's Gunnar Emblason - NO33206/20
Lundeheim's Garm Emblason - NO33207/20

Han er far til 18 valper
Hun er mor til 6 valper
7200 Kyrksæterøra
4311 Hommersåk
4330 Ålgård

29.01.2020 ble det født 3 valper hos Victoria Elde Kristiansen, Sellebakk
Kullnr. 201576
Far
Lyrypa's Nup - NO37697/15
Han er far til 3 valper
Mor
Paluna's Nauma Unnidotter - NO30728/17
Hun er mor til 3 valper
Lola - NO34987/20
5704 Voss
Ida - NO34988/20
9407 Harstad
Odin - NO34989/20
0564 Oslo

31.01.2020 ble det født 6 valper hos Aud Sommer, Elverum
Kullnr. 200918
Far
Alvin Løvemunn - NO42228/16
Mor
Lise Du Royaume De Sybir - LOF5LUND124/0
Lundesommer Angrboda - NO32863/20 - T
Lundesommer Grid - NO32864/20 - T
Lundesommer Natt - NO32865/20 - T
Lundesommer Erd - NO32866/20 - T
Lundesommer Bifrost - NO32867/20 - H
Lundesommer Bamse - NO32868/20 - H

Han er far til 13 valper
Hun er mor til 5 valper
5538 Haugesund
7503 Stjørdal
8850 Herøy
1482 Nittedal
2323 Ingeberg
7053 Ranheim

03.02.2020 ble det født 3 valper hos Merethe V. Boneng, 7606
Levanger Kullnr. 201728
Far
Paluna's Jare Fannison - NO55166/18
Mor
Bera av Kystflokken - NO45332/18
Heierås Åsa - NO35496/20
Heierås Åsny - NO35497/20
Heierås Åslaug - NO35498/20

Han er far til 3 valper
Hun er mor til 3 valper
7606 Levanger
7732 Steinkjer
7232 Lundamo

10.02.2020 ble det født 4 valper hos Lene Vestgård, Tromsø
Kullnr. 201266
Far
Mio - NO35093/15
Mor
Luna - NO42316/17
Lille - NO33900/20
Loke - NO33901/20
Sunny - NO33902/20
Milo - NO33903/20

Han er far til 6 valper
Hun er mor til 4 valper
9011 Tromsø
8514 Narvik
9020 Tromsdalen
3413 Lier

18.02.2020 ble det født 4 valper hos Aud Sommer, Elverum
Kullnr. 201904
Far
Alvin Løvemunn - NO42228/16
Mor
Laura - NHSB3100268
Lundesommer Tola - NO36119/20 T
Lundesommer Noor - NO36120/20T
Lundesommer Geri - NO36121/20 H
Lundesommer Freki - NO36122/20

Han er far til 17 valper
Hun er mor til 8 valper
1940 Bjørkelangen
3038 Drammen
83333 Strömsund, S
3619 Skollenborg

01.03.2020 ble det født 3 valper hos Martine Andersen, Mosjøen
Kullnr. 201650
Far
Linesviken's Våle - NO51979/14
Mor
Eina Fenjadottir av Vollakloa - NO47384/18
Aron - NO35179/20
Alva - NO35180/20
Alpha - NO35181/20

Han er far til 7 valper
Hun er mor til 3 valper
8480 Andenes
8517 Narvik
7040 Trondheim

13.03.2020 ble det født 3 valper hos Siri Rådal Vennatrø, Hegra
Kullnr. 202085
Far
Løvheims Dag - NO44547/14
Mor
Ayla av LIMHAUGENS SKYE - NO49196/17
Rambo - NO36868/20
Hector - NO36869/20
Kompis - NO36870/20

Han er far til 6 valper
Hun er mor til 3 valper
2007 Kjeller
5174 Mathopen
2120 Sagstua

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

6

Lundehund-nytt nr. 2 - 2020

Lundehund-nytt nr. 2- 2020

7

Norsk Lundehund Klubb
inviterer til Lundehunddagene 2020

på Værøy i Lofoten
9. - 12 juli 2020

Program for helgen*

kl. 20:30 – 21:30
kl. 21:30
Lørdag 11.juli
kl. 09:00
kl. 18:00 - 19:00
kl. 19:30 - 20:00
kl 20:30
Søndag 12.juli
Kl 10:00 – 12:00
Kl 12:00
Kl 13:00

Åpning av vandreutstillingen.
Kafé på idrettshuset med lokal salgsmesse, Lundebua og lynlotteri i samarbeid med
Værøydagene.
Mentaltest.
Lundehundrace.
Lundehundtog rundt i bygda med ankomst inn til årsmøte. Ta med flagg.
Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb på Idrettshuset. Registrering fra kl. 17.30.
Ta med stemmeseddelen.
Foredrag av Pål Espolin Johnson: “SAGAEN OM MÅSTADFOLKET”- et bildeprogram
fra Lofoten. Inngang kr 200,-. På Idrettshuset.
Sosial kveld på puben.

LY
ST

kl. 13:00 - 16:00
kl. 14:00 - 15:30
kl. 16:00
kl. 18:00

ge
ne
20
20

Fredag 10.juli
kl. 11:00
kl. 12:00 - 14:00

NLKs Spesialutstilling. Mellom ballbingen og Pinsekirka. Dommer Svein Helgesen.
Foredrag av Johnny Leo Johansen om sitt liv på seilbåten sammen med Zkipper.
Inngang kr 100,-. På Idrettshuset.
Utdeling av Årets Utstillingshund og Årets Aktivitetshund, samt dagens vinnere.
På Idrettshuset.
Vi forflytter oss til Nordlandshagen og den gamle flystripa for overnatting og sosialt
samvær.

AV

kl. 18:00-20:00

Ribb-tur til Måstad.
- Ida Torsteinsen er guide på en tur over heia fra Sørland til Eidet mot Måstad.
- Eller fottur fra Nordlandshagen til Måstad. Fotturen tar 2-4 timer hver vei. Medium
krevende.
Kafé på Idrettshuset med lokal salgsmesse, Lundebua og lynlotteri.
I samarbeid med Værøydagene..

Lu
nd
eh
un
dd
a

Torsdag 9 juli
kl. 09:00 – 16:00
kl. 10:00

Lundehunddagene 2020 på Værøy er avlyst
På ekstraordinært styremøte 7. mai
2020 besluttet styret med beklagelse
å avlyse Lundehunddagene 2020.
Behandling av hvordan klubben
skulle stille seg til arrangementer
har pågått helt siden nedstengingen
av landet i starten av mars måned. I
løpet av drøftingene og kartleggingen
av fakta, hentet man inn en rekke
for/mot argumenter. Etterhvert som
konkretiseringer av myndighetenes
anbefalinger kom utover i mars/
april og tidlig i mai, ble det klart
hvilke mulige konsekvenser
man måtte regne med både for
deltakere, arrangementskomiteen,
klubben og ikke minst Værøy som
vertskommune. Vi ville alle ta på oss
store forpliktelser om å overholde
anbefalinger om smittetiltak både
som enkeltindivider og som ansvarlig
arrangør. Alt dette pekte mot en
avlysning.
Styret ønsket å måle stemningen
blant engasjerte medlemmer og
la ut en spørreundersøkelse på

Facebook. Selv om dette ikke er en
fullgod representativ måling, fant
man en tendens til usikkerhet blant
svarerne, samtidig som man fikk en
pekepinn om antall mulige deltakere.
Konklusjonen var at det kunne bli
praktiske vansker med å arrangere
Lundehunddagene med såpass mange
deltakere som ble indikert. Svarerne
indikerte også generelt sett usikkerhet
om arrangementet og sin deltakelse .
Samtidig avlyste Pål Espolin Johnson
sitt foredrag, Johnny Leo Johansen
uttrykte noe usikkerhet mens dommer
Svein Helgesen fortsatt kunne delta.
Styret har også vært i kontakt med
ordfører Susan Berg Kristiansen i
Værøy kommune om våre ønsker
om å arrangere treffet på Værøy.
Kommunen drøftet muligheten for å
gjennomføre treffet i sin kriseledelse,
og kom frem til at de ønsket at vi
utsetter treffet til neste år. Igjen var
det usikkerheten og omfanget på
arrangementet som var utslagsgivende
for kommunen.

Samtidig er årsmøtet for 2020 med
valg avlyst. Det er ikke fysisk mulig å
gjennomføre lovlig godkjent avvikling
av møtet med valg i 2020. Styret har
vurdert andre måter å arrangere
årsmøtet (digitalt eller postvalg),
men ingen av disse kan gjennomføres
på en god måte. I tråd med NKKs
anbefalinger om avvikling av årsmøter
i 2020 blir styret sittende ett år ekstra
frem til årsmøte 2021 på Bømlo. NKK
har utarbeidet detaljerte innstrukser
for implementering av en slik
beslutning. Det er heller ikke praktisk
mulig å gjennomføre årsmøtet senere
i høst.
For at medlemmene skal ha innsyn i
klubbens drift i denne tiden legger vi
ut årsmelding for 2019 samt regnskap
for 2019 og budsjett for 2020/-21 på
de følgende sider. Dette tilsvarer
møtepapirer uten valgoppsett for
årsmøtet 2020.
Full dokumentasjon av bakgrunn for
beslutningene finner du på klubbens
hjemmeside, www.lundehund.no/
styremøtereferater.

Det arbeides for at foredragene kan flyttes til Lundehunddagene 2021 på Bømlo
Norsk Lundehund Klubb presenterer:

Norsk Lundehund Klubb presenterer:

Sagaen om Måstadfolket

Med lundehund ombord
- et foredrag med Johnny Leo Johansen

- et billedprogram om Måstadfolkets dramatiske historie
av Pål Espolin Johnson

Medlemsmøte i Værøy gamle kirke på Nordland.
Kafé på Prestegården.
Mønstring prosjekthunder i Prestegårdshagen på Nordland.

* Foreløpig program - arrangementene, tidspunktene og priser kan bli endret

Praktisk informasjon

Påmelding til Spesialutstillingen skjer elektronisk via
NKK (nkk.no). Påmeldingsfrist 15.06.2020. Spørsmål
kan sendes til spesial@lundehund.no. og merkes "Elin,
Utstilling". Påmelding til «Barn og Hund» skjer i
sekretariatet på utstillingsdagen.

Deltakerne på Lundehunddagene tar selv kontakt
med tilbydere av overnattingsplasser for bestilling av
hytte og plass til bobil, campingvogn eller telt. For
muligheter, se arrangementsider på klubbens nettsted
www.lundehund.no/lundehunddagene eller klubbens
facebooksider, valg Arrangementer.
Et slikt arrangement er avhengig av at flere hjelper
til. Vi har mange oppgaver som må løses. Hvis du
kan bidra så sende epost til spesial@lundehund.no og
merk e posten med "Dugnad”.

#IGONORTH/Leofoto @

Opplev Pål Espolin Johnsons billedprogram
om et stykke Lofoten-liv som griper
Jeg har de siste 30- 40 år reist mye rundt
med mine forskjellige lysbildeprogrammer, alle knyttet til mine bøker.
Det som gjør mest inntrykk på publikum,
er ”Sagaen om Måstadfolket”.

”Zkipper av Kystflokken skal du hete. Og her ved bygda Måstad, hvor dine forfedre kommer
fra, skal du ha denne Lundeskallen. Den symboliserer at du nå er Zkipper skipshund,
beskytter av natur og miljø.”

Fredag 10. juli 2020 kl 20:30
Idrettshuset på Værøy,
Inngang kr. 200,-

Leo og Zkipper seiler sammen i
Nord-Norge
Lundehunden Zkipper var tolv uker da han
mønstret på seilbåten Diora i Bodø, og fikk
sitt navn i en seremoni på Værøya.
Hvordan er livet ombord med hund? Går det
an å bo i båt og bare seile rundt?
Det vil bli bilder og fortellinger fra livet med
hund og seilbåt i nord:
kontrastene, sommer, vinter, storm og stille
fjell og hav.

Jeg gleder meg til å møte dere på Værøy i
2020 - og gjennom ord og bilder ta dere
med tilbake til et av de barskeste utvær vi
har hatt langs kysten.

Lundehund-nytt nr. 2 - 2020

Pål Espolin Johnson
Layout JonW

8

Lørdag 11. juli 2020 kl 18:00
Idrettshuset på Værøy,
Inngang kr: 100,-
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Felles epostadresse for Lundehunddagene 2020
er spesial@lundehund.no. Arrangementet sam
ordnes av klubbens leder sammen med Dogwebarra
ansvarlig, Lundehund-nytt kontakten og lokal
arrangementskomité.

ÅRSMELDING
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Dagsorden

Norsk Lundehund Klubb

Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb
Fredag 10. juli 2020 kl. 18:00
Værøy, Nordland

1. januar 2019 - 31. desember 2019

Åpning av årsmøtet ved leder i Norsk Lundehund Klubb
1. Godkjenning av antall stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder

4. Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen
5. Spørretime, kandidater til valget svarer
6. Årsmelding 2019

Å

7. Regnskap 2019 med revisors beretning

8. Kontingenten, revidert budsjett 2020 og budsjettforslag 2021
9. Innkomne saker
•

Sak fra medlem Anette Vabø-Andersen

10. Saker fremmet av styret
•

Utdeling av hederspris

11. Valg

Velkommen til årsmøte!
Styret i Norsk Lundehund Klubb
Fullmakt
Hvert medlem kan ha med seg en fullmakt fra ett (1) annet m
 edlem. Fullmakt kan brukes til å avgi stemme på saker
som legges frem på årsmøtet (se NLKs lover §3.2). Fullmakten skrives på eget ark og skal utformes slik:
Jeg (tydelig navn) gir med dette fullmakt til ..................................... for å stemme på saker på mine vegne ved
årsmøte på Værøy 10. juli 2020.
Mvh......................................
(dato og underskrift til fullmaktsgiver)

SKRIFTLIG FULLMAKT PÅ EGET ARK PRESENTERES VED REGISTRERING AV DELTAKERNE
PÅ ÅRSMØTET.
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STYRETS SAMMENSETNING

MEDLEMMER I NORSK LUNDEHUND KLUBB

Styrets sammensetning fra 1.1.2019 til og med 10. juli 2019
Leder: Merete Evenseth (1 år igjen)
Nestleder: Astrid Driva Rødsand (på valg)
Styremedlem: Svein Birger Syversen (på valg)
Styremedlem: Karen Elise Dahlmo (1 år igjen)
Styremedlem: Solveig Bjørkenes Steinnes (1 år igjen)
1. vara: Elisabeth Røsholdt (på valg)
2. vara: Gunn Haugstulen (på valg)

Medlemsutvikling pr 31.12.2013 - 31.12.2018

Styrets sammensetning etter årsmøte 10. juli 2019
Leder: Merete Evenseth (1 år igjen)
Nestleder: Elisabeth Røsholdt (ny for 2 år)
Styremedlem: Karen Elise Dahlmo (1 år igjen)
Styremedlem: Tor-Arne Helle (ny for 2 år)
Styremedlem: Solveig B. Steinnes (1 år igjen)
1. vara: Gunn Haugstulen (1 år)
2. vara: Morten Sølsnæs Strandmoe (1 år)

Medlemskategori

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hovedmedlem

330

344

343

400

412

407

449

Husstandsmedlem

28

27

27

33

31

34

36

Utenlandske medl.

35

25

24

24

24

16

14

Æresmedlem

4

4

4

4

4

4

4

23

23

22

19

19

18

0

497

522

Gratismedlemmer
(dommere)
Medlemer vervet
av oppdrettere
TOTALT

398

423

421

484

493

Medlemmer fordelt etter regiontilhørighet, 2018 og 2019
Medlem +
husstand
2018

Medlem +
husstand
2019

Finnmark

13 + 1

12 + 1

Troms

28 + 3

32 + 3

Valgresultat ellers:
Revisor: Øyvind Hjelme (1 år igjen)
Vararevisor: Odd Reidar Gautun (1 år igjen)

Nordland

41 + 5

43 + 5

Valgkomite:
Rita H. Daverdin, leder
Alejandra Garcia
Astrid Driva Rødsand
Vara: Aud Sommer (valgt for 1 år)

Hordaland, Sogn og Fjordane

32 + 3

37 + 3

Rogaland

30 + 3

30 + 4

Medlemmer fordelt etter region/fylker

Nord -Trøndelag

13 + 3

14 + 3

Sør -Trøndelag

37 + 4

35 + 4

Møre og Romsdal

24 + 1

25 + 1

18

20

Buskerud, Vestfold og Telemark

Aust og Vest Agder

52 + 2

53 + 2

Hedmark

19 + 4

17 + 4

Oppland

19 + 2

21 + 2

Oslo og Akershus

61

66 + 1

Østfold

7

9+2

441

485

TOTALT
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TILLITSVALGTE OG STYREOPPNEVNTE UTVALG
Avl- og sunnhetsutvalget:
Christen Lang, Bergen (leder)
Hanna Gautun, Trondheim
Sigrun Rytter, Vega
Torbjørg (Lille) Wagtskjold, Bergen
Ingvild Svorkmo Espelien, Trondheim
Maien Munthe-Kaas (Veterinær som kontaktes ved behov)
Krysningsgruppa:
Består av medlemmene av avlsrådet.
Arbeidsgruppe foring:
Blir lagt ned inntil videre. Den tilhører ASU, så de setter
den i gang igjen dersom de ser behovet.
Arbeidsgruppe adferd og bruksegenskaper:
Solveig Bjørkenes Steinnes (leder),
Sigrun Rytter, Gunn Tove Ormset
og Elin D. W. Johannessen (permisjon)
Arbeidsgruppe Giardia hos lundehund:
Gerd Langenes (leder)
Torbjørg (Lille) Wagtskjold
Rita H. Daverdin.
Ble lagt ned 31.12.2019 i denne form. Gerd Langenes ble
kontaktperson for mage, tarm, giardia. E-post adressen
videreføres.
Kontaktpersoner ved spørsmål om mage/tarm
problemer:
Gerd Haugen, Sætre
Unni Hofstad, Vikna
Hanna Gautun fra Avlsrådet
Valpeformidler:
Alejandra Garcia
Gerd Haugen er valpeformidlers støttespiller og vara.
Norsk Lundehund Klubbs database:
Marc Daverdin, Stjørdal (databaseansvarlig)
Torbjørg (Lille) Wagtsjold fra Avlsrådet
Hjemmesiden:
Ragna Fossen, Oslo (teknisk)
Berit Fanneløb Martinussen, Vestbygda i Nordland
Trine Thoresen, Øverbygd i Troms
Astrid Driva Rødsand
Lundebua:
Merete Evenseth

STYRETS AKTIVITET I PERIODEN:
Lundehund-nytt:
Elin Mariboe, Bømlo (redaktør)
Jon Wagtskjold, Bergen
Solveig Bjørkenes Steinnes, Bardu
Dagrunn Mæhlen, Lensvik
Årets Utstillingshund:
Kari Gording
Ellen Utsi

Styret har hatt et godt samarbeid med mange gode
diskusjoner for å komme fram til best mulig resultat.
I midten av mars måtte Svein takke for seg i styret av
helsemessige årsaker. Elisabeth rykket da opp som fast
medlem i styret og vi fortsatte med en vara.
Det nye styret har fortsatt med godt samarbeid etter valget
på siste årsmøte.
Styret har avholdt 8 ordinære styremøter på Skype og 2
fysiske møter i styreperioden. Både faste medlemmer og
vararepresentanter deltar på alle styremøtene.

Norske rase, samt avvikle avlsgruppen. Dette har NKK tatt
til etterretning og har valgt å opprettholde beste avlsgruppe
slik den har vært før.
Kåringen av beste norske rase vil foregå i finaleringen som
nå. Forslaget var at alle de norske rasene skal inn, men det
kåres kun én vinner. Dette er imidlertid ikke avklart i 2019.
Hedersprisen i 2019 gikk til Hanna Gautun for lang og
tro tjeneste i Avl- og sunnhetstuvalget. Den ble delt ut på
årsmøte i Mosjøen.

Vi har også hatt 4 ekstra møter med styret og med ASU for
å diskutere mer kompliserte saker. Vi har behandle 82 saker
gjennom året.

Vi har nok en gang profilert oss både på Kongsgården
og på Dogs4all med skikkelig fin stand og flere frivillige
medlemmer som setter pris på dugnadsånden. I fjor glemte
vi å ta med at standen på Lillestrøm og Dogs4all ble kåret til
Årets beste stand. En god ting er aldri for sent å ta med.

Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse,
kull og parringer:
Databasen

Alle styrereferat legges ut på hjemmesiden, og vi
sender stort sett alle sakslister og alle referater til alle
lundehundkontakter, tillitsvalgte og avlsrådet.

Tusen hjertelig takk til dere primus motor folk som stiller
opp år etter år. Geir Morten Jansberg, Roger Gibson, Gro W.
Viken og Astrid Rødsand.

Registrering av valper med eierinformasjon:
Databasen med Torbjørg (Lille) Wagtskjold.

Fysiske styremøter ble avholdt i Tromsø 13.-15. mars og i
Trondheim 11.-13 oktober sammen med ASU.

Klipparkivet:
Anne-Lise Torsteinsen, Vøyenenga.
Alt arkiv er innlevert til Arkiv i Nord i 2019 og
klipparkivet legges ned.

Norsk Lundehund Klubb var representert på nordisk møte
for lundehundklubber i Stockholm. I tillegg til leder deltok
Ingvild Espelien og Lille Wagtskjold fra ASU. Dette er et
viktig forum for NLK for å dele informasjon om hvordan vi
jobber for rasen.

Det kommer en god del henvendelser som personlig melding
på NLKs facebookside. Dette gjelder spesielt spørsmål
angående valper og krysningsprosjektet. Bård M. Andersen
avhjelper leder med å svare på henvendelsene.

Årets Aktivitetshund:
Ida Skarkerud
Astrid Driva Rødsand

Lundehundkalenderen:
Ble laget av redaksjonsmedlemmene for Hjemmesiden
Ansvarlig for stand på messer:
Roger Gibson, Oslo
Geir Morten Jansberg
Fylkeskontakter:
Finnmark: Janne-Grethe Konst Strøm, Hammerfest
Troms: Nina Schneider, Tromsø
Nordland nord: Else-Britt Lian, Narvik
Nordland sør; Hilde-Britt Nilsen, Sandnessjøen
Nord-Trøndelag (avd Trønderlag ved styret): Iren Storli,
Steinkjer.
Sør-Trøndelag: NLK avd. Trøndelag v/styret
Møre og Romsdal: Cecilie Standal, Ørskog.
Sogn og Fjordane/Hordaland: Torbjørg (Lille) Wagtskjold,
Bergen
Rogaland: Liv Skjervik, Sandnes
Aust og Vest-Agder: Gerd Langenes, Søgne
Hedmark: Geir Morten Jansberg, Brandval.
Oppland: Gro W. Viken, Roverud
Buskerud, Vestfold og Telemark: Gerd Haugen, Sætre
Oslo og Akershus: Pascale Renee Cyr, Oslo
Østfold: Irene Zakariassen, Torp

Elisabeth Røsholdt representerte klubben på NKK’s RS 5.-6.
november.
Det er kjent at det er uenighet angående krysningsprosjektet
og arbeidet med det. Det har medført diskusjoner og
negativitet i sosiale medier med til dels krass kritikk mot
tillitsvalgte. Som tillitsvalgte er det meningen at vi skal tåle
endel kritikk, men man kan spørre hvor denne grensen skal
gå? Styret jobber med å få retningslinjer som kan avhjelpe
medlemmer og tillitsvalgte framover.
Vi har hatt gleden av å se på Farmen 2019 med en
lundehundvalp som gårdshund. Dette har fått mye
oppmerksomhet og valpeformidler har hatt et stort trøkk fra
interesserte nye eiere.
Lundehunddagene ble en flott opplevelse for veldig mange i
Mosjøen. Årsmøte, utstilling og aktiviteter ble gjennomført
med stor suksess og i år hadde vi et lite økonomisk
overskudd under disse dagene. Tusen hjertelig takk til den
fantastiske lokale komité, som virkelig sto på for oss alle.
Medlemsmøtet ble avholdt i den hensikt at det skal være
høyt under taket. Det ble dessverre mye negativt angående
krysningsprosjektet og mange medlemmer har gitt
tilbakemelding på at de er skremt av negativiteten til enkelte.
Styret tar tilbakemeldingene til etterretning.

Gaver klubben har gitt i årsmeldingsåret:
• Gaver til avgåtte styremedlemmer på Årsmøte
• Blomster til Æresmedlem Margit Lines Våtvik sin 90
årsdag
• Blomster til Æresmedlem Roar Torsteinsen sin 85
årsdag
• 5 Kalendere gitt til våre anonyme givere
• Blomster til begravelsen av Ellen Brattbakk 9 januar
Gaver/tilskudd klubben har fått:
• 12 000 kr fra Rita og Marc Daverdin og Siv Hjelme til
forskningsprosjekt
• 6000 kr fra anonym giver
• 3000 kr fra dansk, anonym giver
• 24 498 kr fra spleiselag, startet av Gunn Tove Ormset til
kapselprosjektet
• 5 700 kr øremerket helse
• 60 000 kr etter søknad fra Claudia Melis og Ingvild
Espelien fra Landbruksdirektoratet
Leder takker styret for jobben som er gjort i løpet av 2019
og ser fram til videre samarbeid.
Klubbens eiendeler:
Klubbens eiendeler, se vedlegg 1
Klubbens økonomi:
Se regnskap og budsjett: se vedlegg 2

Ellers har vi - sammen med andre raseklubber - gitt tilsvar
til NKK på forslaget om å fjerne konkurransen om Beste

Medlemstjenester:
Jon Wagtskjold
12
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Årsrapporter fra grupper og tillitsvalgte
Kalendere 2020
Innkjøpt 180 stk. 30 stk ble sendt til Geir Morten Jansberg
for salg på Dogs4all. Resten 150 stk ble sendt til Lundebua
ved leder. Solgt 179 stk.
Årets Utstillingshund 2019
v/ Kari Gording og Ellen Utsi

Årets Aktivitetshund 2019
v/ Astrid Driva Rødsand og Ida Skarkerud
Plass

Navn

Poeng/starter

1.

N SE UCH RLI SnøfridSagadottir, eier
Nina Schneider

120 poeng/
6 starter

2.

N UCH EUW-15 RLII Dunderdalens
Iver, eier Astrid Rødsand

105 poeng/
8 starter

3.

N UCH RLI Mio, eier Nina Schneider

90 poeng/
6 starter

HANNER 2019
Plassering

Navn

Poeng

Tellende
utstillinger

Eier

1

Hakon

141

5

Hilde Birgitte
Berg Altø

2

Lundesommer
Njål Noravind

122

5

Margrethe
Dreyer

3

Moonheim Abbes
Kaiser

111

5

Gerd Langenes

TISPER 2019
Plassering

Navn

Poeng

Tellende
utstillinger

Eier

1

Alfa

101

5

Gerd Langenes

2

Lyrypa's Maja

94

5

Unni Storli, Iren
Storli og Inger
Marie Storli

3

Fenja
Drottensdottir

80

5

Dagrunn
Mæhlen

3

Lovund's Daliah
Ylva

80

5

Merete Evenseth

3

Mist

80

5

Ellen Utsi

VETERANER 2019
Plassering

Navn

Poeng

Tellende
utstillinger

Eier

1

Lyrypa's Topsy

70

4

Iren Storli, Inger
Marie Storli og
Unni Storli

2

Beyla Arnadottir
Av Vollakloa

68

4

Dagrunn
Mæhlen

3

Ålvisheim's
Orvar- Odd
Hedesson

53

4

Unni Hofstad

Eier

VALPER 2019
Plassering

Navn

Poeng

Antall
tellende
utstillinger

1

Langenesjenta's
Ella Piadatter

100

4

Gerd Langenes

2

Jo Aslak

97

4

Merete Evenseth

3

Eigir Fenjason av
Vollakloa

51

3

Hilde Birgitte
Berg Altø
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Årsrapport fra Medlemstjenesten
v/ Jon Wagtskjold
Medlemstjenesten følger nå opp klubbens medlemmer rundt
spørsmål og gjøremål om medlemskapet i klubben.
Det er Norsk Kennel Klubs medlemssystemer som forvalter
informasjonen om medlemmene på klubbens vegne. Dette
sikrer at personvern er ivaretatt i våre medlemsregistre
iht norsk lovgivning. NKK forestår også fakturering av
medlemskontingent. Kontingenten er en viktig inntektskilde
for klubben.
Medlemstjenester svarer på spørsmål om medlemskapet i
klubben vår og holder ajour informasjon om medlemmer
både overfor enkeltmedlemmer og NKK. En omfattende
oppgave er også å bekrefte nye medlemskap og ønske nye
medlemmer velkommen i klubben.
Medlemmene kan selv finne informasjon om sitt
medlemskap i Norsk Lundehund Klub på NKKs
internettsider under menypunktet «Min side». Her
kan enkeltmedlemmer finne lagret informasjon om sin
status og melde inn adresseendringer, e -postendringer
og vedlikeholde annen informasjon, eller bestille andre
tjenester fra klubben og NKK.
Medlemsinformasjon i registeret er også grunnlag for
distribusjon av Lundehund-nytt. Det er derfor viktig at
medlemmene betaler kontingenten og holder informasjonen
om sitt medlemskap og eventuelle adresseendringer ved
like på Min side hos nkk.no. Man kan også ta kontakt med
klubbens Medlemstjeneste for assistanse. Vi hjelper gjerne
medlemmene med vedlikehold eller svarer på spørsmål om
medlemskapet.

Samarbeid med Nordlandsmuseet:
I november hadde vi møte med representanter for
Nordlandsmuseet, Avdeling Jektefartmuseet. Rita og Karen
Elise deltok på dette møtet i Bodø.

lundehundtellingen som startet opp i januar 2020.

Museet har stor interesse for å få knyttet lundehunden til
utstilling som er planlagt satt opp i løpet av våren 2020
rundt tema:
• Ressursutnyttelse langs kysten
• Knyttes til kystkultur
• Lundefangst med hund, og andre metoder som ble
brukt.
• Litt om lundehundens historie
• Ærfuglens betydning, egg- og dunvær

Dommerseminar
Et internasjonalt dommerseminar ble arrangert den 26.
januar i Letohallen. I alt deltok 10 dommere. Seminaret tok
utgangspunkt i klubbens rasekompendium. Deretter fikk
deltakerne vurdere 6 hanner og 5 tisper av championkvalitet.
Tilbakemeldingene fra deltakerne var veldig gode. En kunne
imidlertid ønske at deltagelsen var høyere.

Målet er i første omgang å få den opp og gå på Værøy 2020 i
forbindelse med Lundehunddagene.

Årsrapport fra Avl- og sunnhetsutvalget og
Krysningsgruppa
Avl- og sunnhetsutvalget (ASU) har i denne perioden hatt
følgende medlemmer:
Christen Lang, Bergen (leder)
Hanna Gautun, Trondheim
Bård Mathias Andersen, Mo i Rana til (12.02.2019)
Torbjørg Lille Wagtskjold, Bergen
Sigrun Rytter, Vega
Ingvild Svorkmo Espelien, Trondheim
ASU har hatt to fysiske møter i Trondheim samt elleve
skypemøter i 2019. I tillegg har mange saker blitt behandlet
fortløpende pr e-post.
ASU har fått inn 69 henvendelser (som ikke angår
krysningsprosjektet) i perioden. Disse henvendelsene
kommer via telefon, e-post og Facebook fra hundeeiere som
søker råd i forbindelse med avl (15stk), sykdom mm (43 stk)
eller annet (11 stk). Spesielt i helsespørsmål, kan kontakten
vare over mange uker/måneder og være ganske hyppig.
Denne aktiviteten er viktig for rasen. Videre har ASU
behandlet seks saker fra styret og generert seks egne saker.
Huskeliste for oppdrettere
ASU oppdaterer Huskelisten for oppdrettere på klubbens
hjemmeside ved behov.

Medlemstjenesten kan kontaktes på e-postadressen
medlem@lundehund.no.

Gastroguide
Gastroguiden ble publisert i juni 2017 og er tilgjengelig på
klubbens hjemmeside. Guiden oppdateres ved behov.

Årsrapport fra Museumsgruppa
v/ Karen Elise Dahlmo, Rita Daverdin og Turid Helfjord

Giardiagruppen
Torbjørg Lille Wagtskjold har vært ASUs representant i
gruppen som har arbeidet med Giardia på lundehund. Se
egen rapport fra Giardiagruppen.

Samarbeid med Arkiv i Nordland
Roar og Anne-Lise Torsteinsen har i løpet av sommeren
levert inn hele Klipparkivet til arkivet. Mye dokumentasjon
er samlet inn og satt inn i permer gjennom årenes løp. Her
blir det etter hvert som arkivet digitaliseres mye spennende å
lese. Vi takker for den store innsatsen!

Databasen
Torbjørg Lille Wagtskjold er ASUs representant i forbindelse
med videreutvikling av databasen i samarbeid med Marc
Daverdin.
I løpet av 2019 har det vært jobbet med å videreutvikle
funksjonen og det elektroniske skjemaet for

Hunderegisteret i databasen teller nå 6200 hunder, og
omfatter hunder fra 1930 og fram til idag!

Oppdrettersamling
ASU har gjennomført en oppdrettersamling i Ålesund 16.
mars. Ni hundeeiere og to representanter fra ASU deltok.
Oppdatering av valpepris etc.
Et forslag til nye anbefalinger for valpepris etc ble lagt ut
på høring med frist 31.12 2018. Det kom inn 23 svar innen
fristen. På grunnlag av innspillene utarbeidet ASU et nytt
forslag til valpepris med mer som ble sendt til styret og
vedtatt i 2019.
Frossen sæd
Etter søknad til NKK og Genressurssenteret ble det i 2018
gitt tillatelse til å inseminere fem tisper med sæd tappet av
lundehunder i 1995. To tisper ble inseminert og ett kull på
fire valper ble født i januar 2019. Den andre tispen gikk tom.
DNA-prøver av disse valpene har blitt sendt inn for analyse.
Etter dette stoppet NKK prosjektet i påvente av et generelt
regelverk for uttak av sæd fra deres sædlager. ASU har hatt
dialog med NKK om saken i 2019 og vil fortsette arbeidet
fremover.
Hundetellingen 2020
ASU har forberedt hundetelling i 2020. Tellingen vil i
hovedsak gjennomføres elektronisk med oppfølging pr
telefon til de som ikke har svart innen fristen.
Internasjonalt arbeid
To representanter fra ASU, samt leder deltok på et møte med
representanter for lundehundklubbene i de nordiske landene
i Stockholm i november 2019.
Informasjonsarbeid
Lundehund-nytt
ASU har hatt 14 innlegg Lundehund-nytt om aktuelle
tema rundt helse og avl på lundehund og 6 artikler om
krysningsprosjektet.
Krysningsprosjektet
Krysningsgruppa har i perioden bestått av medlemmene i
ASU. Merete Evenseth har, på vegne av styret, vært mottaker
av e-poster som omhandler prosjektet.
Kull
Vi har hatt tre krysningskull i denne perioden. Til
sammen hadde vi 12 førstegenerasjonshunder, 28
andregenerasjonsvalper og 5 tredjegenerasjonsvalper
pr. 31.12.2019. Det arbeides fortsatt med å finne
norrbottenspets-tisper, alternativt å få til en paring med en
nobs hannhund og en lundehundtispe. Det er stor interesse
for krysningsprosjektet og ASU får jevnlig henvendelser fra
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folk som er interessert i valp.
Mønstring av prosjekthunder
Under treffet i Mosjøen ble i alt 13 prosjekthunder vist fram.
Seks av hundene ble mønstret; fem hunder fra B2 kullet etter
Hekla B1, en B3 valp etter Alvar B2 og en I2 hund etter Tøfra
Emil Frøy I1. Disse hundene ble fotografert, målt, veid og
beskrevet ved hjelp av et detaljert skjema.
Revisjon av planen for prosjektet
Krysningsgruppa har i 2019 jobbet med en revisjon av
planen for prosjektet i lys av erfaringer fra prosjektets første
fem år. Seleksjon av hunder for videre avl og risiko for
import av nye lidelser er sentrale tema.
Forskning og helse
«Kapselprosjektet»
Det er etablert et samarbeid med Ellen Skancke (NMBU)
for å forsøke å utvikle en metode for å avdekke om en hund
er disponert for IL eller ikke. En søknad fra NMBU til
Agrias helsefond i 2019 ble tildelt 80.000 NOK i støtte til
prosjektet i desember 2019. Dette, sammen med støtte fra
Dyrlege Smidts stiftelse og innsamlede midler fra klubbens
medlemmer sikrer nødvendig finansiering slik at prosjektet
kan starte i 2020.
DNA-studier
En søknad til Landbruksdirektoratet om 60.000 NOK
til DNA-testing av lundehunder og prosjekthunder ble
innvilget i 2019. Prøver av 33 hunder ble sendt til DNAanalyse i 2019. Isolasjon av DNA fra munnsvabber blir
utført av Claudia Melis og resultatene analyseres av henne
i samarbeid med Astrid Vik Stronen. Disse studiene vil gi
verdifull innsikt i rasens situasjon og være av stor betydning
for krysningsprosjektet fremover.
HD-status hos lundehund
Lundehunder har generelt ikke hofteproblemer og deres HDstatus er derfor ukjent. Det er imidlertid ønskelig å få sjekket
inntil 30 lundehunder, slik at vi kan vite mer om forekomst
av C-hofter i rasen i dagens avlesningsregime. Kartleggingen
ble startet opp i 2019 og vil fortsette i 2020.

Årsrapport fra Valpeformidler
v/ Gerd Haugen og Alejandra Garcia
I løpet av fjoråret har vi formidlet 31 av 78 valper som ble
født.
Antall valper er fordelt på 25 kull hvor av 48 er tisper og 30
er hanner.
Til omplassering fikk vi inn 2 hannhunder.
Det var flere kull som oppdrettere ikke meldte inn og som
ble solgt direkte.
De fleste gangene klarer vi å plassere valpene der det er
behov, i noen tilfeller lar det seg ikke gjøre av forskjellige
grunner. Noen av grunnene kan være at oppdretter ikke er
tilfreds med de kjøperne det finnes i området eller at ingen
kan ta imot valp på det tidspunktet.
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På grunn av stor pågang som startet i oktober måtte vi finne
ett annet system for venteliste.
Det nye system gjør at valpekjøpere kommer inn direkte på
lista i Google ark istedenfor at vi må føre alt inn manuelt.
Vi møter en del utordringer når vi skal formidle valper og
det er at både vi og oppdrettere bruker mye tid på de som
allerede har fått valp direkte fra oppdretter eller ikke ønsker
lundehund lenger. Veldig ofte gir ikke folk beskjed om at de
ikke har behov for å stå på ventelista lenger.
Det er også en del som vi ikke får kontakt med når vi først
skal formidle, hverken på telefon eller epost. Selv om kjøpere
kommer inn automatisk på lista så krever det manuell
oppdatering til enhver tid.

Varer 2019

31.12.18

kjøpt i 2019

pr 31.12

Innkjøpspris

Utsalgspris

Totalt
varelager

kr 150,00

Avskrives fra
2020

Halstørkle/ smekke fra Dunnemin

2

2

Pannebånd fra Dunnemin

2

0

kr 120,00

kr 170,00

kr 0,00

Lue fra Dunnemin

1

0

kr 200,00

kr 250,00

kr 0,00

T-skjorte grønn

3

2

kr 100,00

kr 150,00

kr 200,00

Ølglass fra Magnor med lundehund
motiv

0

2

0

kr 189,00

kr 300,00

kr 0,00

Vinglass fra Magnor med lundehund
motiv

2

1

0

kr 185,00

kr 300,00

kr 0,00

Blå sekk fra 2012

5

0

vet ikke, 300

kr 400,00

kr 0,00

kr 100,00

I en lang periode hadde vi liten etterspørsel og til tider ingen
i enkelte fylker. Dermed ble det også vanskelig å plassere
valper der det var mangel på nye hunder og skjev fordeling
av kjønn.

Lundehundboka innkjøpt fra forlaget

541

457

kr 75,00

kr 399,00

kr 34 275,00

Lundehundboka fra 2012

32

0

kr 75,00

kr 399,00

kr 0,00

Lundefugler kosedyr

82

73

kr 5,00

kr 50,00

kr 365,00

8

7

vet ikke, 30

kr 50,00

kr 210,00

Dette har nå blitt bedre og vi håper på å kunne plassere mer
jevnt, men det er da igjen avhengig av at oppdretter ønsker å
selge og at kjøper er klar til å ta imot valp.

Pins lundefuggel, gave

153

145

Gave 10

kr 50,00

kr 1 450,00

Porselenskrus med lundehunden

17

15

vet ikke, 50

kr 90,00

kr 750,00

Tøymerke stor logoen

49

49

vet ikke, 30

kr 50,00

kr 1 470,00

Lundefugler for veggoppheng fra
Keramikkhagen

7

4

kr 145,00

kr 250,00

kr 580,00

10

kr 150,00

kr 250,00

kr 1 500,00

Det er fortsatt på Østlandet etterspørselen øker mest.

Rapport fra Giardia gruppen
v/ Gerd Langenes
Giardiagruppa har bestått av Lille Wagtskjold, Rita
Daverdin og leder Gerd Langenes.

Pins med NLK labben/logo

Lundehundlue. Jeg elsker
lundehunden min.

30

Halvstrup halsbånd fra Kifani

60

13

kr 288,00

kr 375,00

kr 3 744,00

Lundehund garn fra Selbu Spinneri.

92

72

kr 42,50

kr 100,00

kr 3 060,00

Totalt varelager pr 31.12.2019

I løpet av året har vi hatt 3 møter på Skype og ellers
kommunikasjon på mail og telefon.

Rosetter 2019

kr 47 604,00
Lager 31.12.18

Opptelt 31.12.19

HP Valp

9

2

kr 30.90

kr 61,80

På årets treff i Mosjøen sjekket vi endel aldersbestemte
klasser, for Giardia. Vi fikk et relativt høyt antall med
positive tester, som vi har skrevet om i en artikkel i
Lundehund nytt nr 3.

BIR Valp

5

4

kr 31.10

kr 124,40

BIM Valp

3

2

kr 31.10

kr 62,20

Barn og Hund

16

13

kr 22.40

kr 291,20

BIR Junior

4

3

kr 31.10

kr 93,30

Styret har vedtatt å legge ned denne arbeidsgruppa ved årets
slutt 2019, så derfor er denne gruppa nå nedlagt.

BIM Junior

3

2

kr 31.10

kr 62,20

Excelent

48

34

kr 31.10

kr 1 057,40

Gerd Langenes fortsetter som kontaktperson for spørsmål
om Giardia.

Very good

16

13

kr 31.10

kr 404,30

CK

47

36

kr 32.50

kr 1 170,00

Championat

14

13

kr 51.40

kr 668,20

Cert

5

3

kr 36.10

kr 108,30

Rapport fra Lundebua
v/ Merete Evenseth

BISS

1

0

kr 124.70

kr 0,00

BIR

7

6

kr 51.40

kr 308,40

Klubben selger jevnt og trutt mange bøker i løpet av et år. På
det meste har jeg fått 5 bestillinger på en dag. Vi har noen
andre varer også som selges mest av på Lundehunddagene.
Styret er veldig åpne for gode produkter, som vi kan ha i
Lundebua. Vi har et flott samarbeid med Magnor glass for
bestilling av øl og vinglassene våre, slik at vi slipper å ha de
på lager, men kan bestille rett for kunden.

BIM

7

6

kr 51.40

kr 308.40

BIR Veteran

3

2

kr 31.10

kr 62,20

De fargerike halvsturp halsbåndene fra Kifani er veldig
populær og de bestiller vi inn når det begynner å bli fritt
på lageret, som er i Tromsø hos leder. Lageret av bøker er i
Kongsvinger hos Geir Morten Jansberg.

INNKJØPSPRIS

LAGER VERDI

BIM Veteran

4

3

kr 31.10

kr 93,30

HP AVL Klasse

17

17

kr 31.10

kr 528,70

HP Oppdrett

12

10

kr 31,10

kr 311,00

Beste oppdretter kl.

6

5

kr 31.10

kr 155,50

Beste Avlsklasse

7

7

kr 31.10

kr 217,70

Hederspris

1

0

kr 124.70

Sum lager 2019

kr 0,00

kr 5 780,10
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Årsrapport fra mage/tarmkontaktene
Unni Hofstad:
Jeg har kun hatt en henvendelse 16. mars, og den overtok
Hanna samme dag.
Gerd Haugen:
Her har det ikke vært noen henvendelser til mage/tarm i det
forløpne året.
Hanna Gautun:
I 2019 mottok jeg 33 henvendelser fra lundehundeiere
med hunder med mage-/tarmproblemer av ulik karakter.
Disse har blitt fulgt opp i ca 3 - 16 uker eller mer, til tider
ganske hyppig (nesten daglig i starten) alt etter problemets
karakter og utvikling. Ikke alle hundene har IL, noen
har en magekatarr, noen en infeksjon av en bakterie eller
parasitt (for eksempel giardia) og ikke minst, så har noen
flere tilstander på en gang. Noen hunder med IL får andre
kompliserende tilstander underveis, da de er ganske sårbare.
Noen hunder har nettopp blitt syke mens andre har vært det
lenge.
Jeg har også diskutert behandling av noen IL-syke hunder
med noen veterinærer. Dette har gjerne skjedd med
utgangspunkt i Gastroguiden som vi har fått flere gode
tilbakemeldinger på. Arbeidet med å gi råd til eiere med syke
hunder kan til tider et ganske energitappende. Jeg mener
allikevel at det er viktig at klubben og ASU har noen som
kan gi råd i disse tilfellene og er innstilt på å fortsette med
det.

Årsrapport fra Adferds- og bruksegenskapsgruppa
v/ Solveig B. Steinnes
Lundehundtest eller Mentalbeskrivelse Lundehund
Arbeidet med å kartlegge Lundehundens mentale
egenskaper har nå pågått i fem år.
Årets test i Mosjøen var den tredje som ble arrangert under
Lundehunddagene. Tidligere tester er avholdt i Lofoten i
2016 og på Sanngrund i 2017. Vi fikk ikke anledning til
å holde test i Søgne i 2018. I tillegg er det avholdt noen få
tester i regi av lokale arrangører. I år ble det avholdt en test
i Fannrem i Trøndelag. Der ble fem hunder testet. Totalt
har vi nå testet 39 lundehunder og 5 prosjekthunder. Vi
har satt et mål på minst 50 lundehunder til test før vi
trekker noen konklusjoner omkring rasens mentale status.
Forhåpentligvis vil vi få anledning til å teste 11 hunder til på
Værøy i 2020.
Testen i Mosjøen hang lenge i en tynn tråd, siden testen
krever et par spesielle landskapsmessige særtrekk, og
teststedet bør være avskjermet fra annen hundeaktivitet.
Sent torsdag kveld klarte vi å lokalisere et område i nærheten
av campingplassen som var egnet til formålet, og dermed ble
det test. 7 lundehunder og 2 prosjekthunder gjennomgikk
testen. Disse bekreftet i aller høyeste grad det vi tidligere har
sett av lundehunder i tidligere tester.
Det er variasjoner i reaksjonene. Disse ligger innenfor
et forventet spekter av reaksjoner. Svært få hunder har
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problemer med å klatre. Ikke alle hunder er interessert i å
lete etter egg. De aller fleste tar spor ganske lett. Og nesten
ingen (av de som er testet på det) reagerer på smell.

og søndag. Totalt deltok 10 hunder og 8 ledsagere, hvorav 7
var damer.

Årsrapport for hjemmesiden - lundehund.no
Ikke mottatt rapport

Dette var et skikkelig gøy kurs, der vi virkelig så
progresjonen til både hunder og eiere i løpet av to dager. Det
morsomste var å se at alle hundene konstant gikk med halen
til værs, dette var noe som virkelig falt i smak.

Årsrapport fra redaksjonen for Lundehund-nytt
Lundehund-nytt er klubbens medlemsblad. Bladet har også
i år kommet ut med fire utgaver, ca hvert kvartal. Bladet
distribueres til registrerte betalende hovedmedlemmer når
redaksjonen avslutter arbeidet med hver utgave.
Redaksjonen har også i 2019 sendt ut fire utgaver. Bladet er
tildelt ressurser som gir oss gode muligheter til å produsere
et innholdsmessig og kvalitativt tilfredsstillende blad for
klubbens medlemmer innenfor budsjetterte rammer.
Redaksjonen arbeider meget godt sammen, og har et godt
samarbeid med klubbens styre. Mye av bladets innhold
produseres av redaksjonen og klubbens komitéer og utvalg.
Mange medlemmer sender inn stoff til oss, og vi er veldig
fornøyd med de bidragene, enten det er artikler eller bilder.
Vi har også et godt samarbeid med trykkeriet som er valgt
etter anbudsrunde.
Medlemmer som ønsker å sende artikler og bilder
for publisering i bladet kan kontakte redaksjonen på
e-postadressen redaksjon@lundehund.no.

Årsrapport fra Norsk Lundehund Klubb Avdeling
Trøndelag
Styret for Norsk Lundehund Klubb Avdeling Trøndelag har i
2019 bestått av:
Hilde Birgitte Berg Altø (leder)
Jann-Magnar Fiskvik (nestleder)
Claudia Melis (sekretær)
Gunn Tove Ormset (kasserer)
Marc Daverdin (styremedlem)
Iren Storli (varamedlem)
Siri Monkan (varamedlem)
Revisorer: Mari Østgaard, Trond Åge Seem (vara)
Valgkomite: Rita Daverdin, Merethe Varslot Boneng
Vara: May Elisabeth Lernæs Selbekk
Avdelingen avholdt årsmøte 8.mars
Styret har hatt 3 ordinære styremøter. I tillegg har flere saker
blitt behandlet på epost.
Avdelingen har hatt følgende aktiviteter i perioden:
Kurs Rallylydighet ved Sportshunder 30-31 mars
I år startet avdeling Trøndelag aktivitetssesongen med kurs
i Rallylydighet hos Sportshunder i Trondheim 30-31.mars.
Vekslende vær hele helgen, og tette snøbyger utover lørdag

Eldste firbeinte var 9 år, mens yngste firbeinte var 9
måneder.

Treff i fjæra, Fosen
Det hadde en stund vært etterspurt et treff i fjæra på Fosen,
der undertegnede bor.
Vi tok sats og i full fart ble det planlagt et treff Palmesøndag.
Vi forventa ikke at så mange dukket opp siden det var kort
varsel og starten på påska, men der tok vi feil.
13 hunder og 17 tobeinte dukka opp til en meget trivelig dag
i fjæra. Dagen tilbrakte vi på Valsøya i Bjugn kommune.
Fosen viste seg fra sin aller beste side, med nesten blikkstille
hav og strålende sol.
Høsttreff Kvam
Avd Trøndelag hadde treff på Kvam motell og camping etter
Steinkjerutstillingen også i år, og mange møtte til en trivelig
og sosial kveld.
23 tobeinte og 22 firbeinte.
I år hadde vi også lundehundrace med ivrige deltakere, der
vi kjørte alle hannhunder først – etter erfaringen i fjor der
ingen hannhunder kom seg over målstreken pga gode dufter.
Årets vinner ble Eigir Fenjason av Vollakloa som nr 1 – eier
Hilde B.Berg Altø/Herold Altø og Langenesjentas Dis som
nr 2, eier Unni Hofstad. Disse to konkurrerte i finaleheat til
slutt.
Vi hadde også natursti som Unni Hofstad hadde laget. Det
ble fort mørkt, så den ble gjennomført med lommelykter på
leting etter postene, som var riktig så trivelig. Vinnere av
naturstien ble Dagrunn Mæhlen & Hilde Altø.
Kurs Nosework 2. -3. november, sportshunder
Vi hadde helgen 2. -3. november kurs i Nosework hos
Sportshunder.
Nosework er inndelt i fire deler- emballasjesøk, romsøk, søk
i anvist område og kjøretøysøk. Det var 5 hunder fra 9 mnd
og opp til 3,5 år som deltok.

Julelunsj Øye grendahus 1.desember
Vi slo vel alle rekorder med fjorårets oppmøte, skikkelig
moro å se så mange nye og gamle ansikter. Det var totalt 42
tobeinte – 29 voksne og 13 barn, samt 21 hunder.
De fleste tok den tradisjonelle turen med hundene, noen
av oss var igjen på kjøkkenet for å forberede lunsjen, mens
andre koste seg med gløgg og kaffe.
Etter turen var det godt å komme inn i varmen og nyte av
bordets goder, som alle hadde bidratt til – svært innholdsrikt
lunsj- og kakebord.
Alle de 42 frammøtte fikk ei fin ettermiddagsstund sammen.
De yngste sto også i år for loddsalget, som igjen fylte opp
store kasseroller med bretta lapper som skulle trekkes. Og
masse flotte premier var det som alltid, der alle bidro med en
eller flere premier
Støtte til kursavgift
Medlemmer som ikke hadde anledning til å delta på Kurs
Rallylydighet / Nosework pga. lang reisevei, kunne søke om
støtte på kr. 500 for deltakelse på ett lignende aktivitetskurs
i sitt nærområde. Avdelingen satte av kr. 3000 til dette
formålet. Ingen søknader kom inn.
Grasrotandel til Avdeling Trøndelag
Avdelingen er registrert for å motta støtte gjennom
Grasrotandelordningen til Norsk Tipping. Ordningen ga en
inntekt på 16.569,83 NOK i 2019.
Eiendeler
Pr. 31.12.2019 har Norsk Lundehund Klubb Avdeling
Trøndelag følgende eiendeler:
Ett utstillingsbord, to dommerkofferter. en roll-up, ett
hinder og en tunnel
Innlegg til Lundehund-nytt
Styret har sendt inn kort rapport om aktiviteten i avdelingen
til samtlige 4 nummer av Lundehund Nytt i 2019.
Facebook
Avdelingen har en egen Facebook-side: Norsk Lundehund
Klubb Avdeling Trøndelag.https://www.facebook.com/
pages/Norsk-Lundehundklubb-avd-Tr%C3%B8ndelag/15907
30547819151?fref=ts
Og en Facebook gruppe: https://www.facebook.com/
groups/819971271408467/

Hundene fikk lukte seg frem til eterisk bjørkeolje, og masse
godbiter i tillegg gjorde susen.
Alle hundene tok dette med nesearbeid med en gang, og det
var tydelig det var noe de trivdes med – sammen med sine
eiere. Et fint kursopplegg som gikk over to dager, med flere
utfordringer underveis.
Mentaltesting
Det ble 13. oktober kjørt mentaltesting av 5 lundehunder på
Fannrem i Trøndelag, i regi av Solveig B. Steinnes og Gunn
Tove Ormset.
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Årsrapporter fra regionene
Årsrapport fra Finnmark
v/ Janne-Grethe Konst Strøm
Pr. 31.01.2020 er det 18 lundehunder i Finnmark. Fordelt på
12 hanner og 6 tisper.
Tross store avstander møtes folk og hunder på utstillinger og
konkurranser.
Vi er fortsatt mange som forsøker å pare hundene våre.
Krysser fingrene for at vi får det til i 2020.

Årsrapport fra Troms
v/ Nina Schneider
Pr. desember 2019 bodde det ca. 50 lundehunder i
Troms, ca. 30 hannhunder og 20 tisper. Herav er det fire
prosjekthunder, en B2, en I1 og to B3-blandinger. Fire valper
flyttet til fylket. Flere hunder døde dessverre i 2019, slik at
det totalt sett ikke har vært noe økning fra 2018.
Det ble født ett kull i fylket tidlig i 2019, som var det
første kullet i Tromsø på syv år. Jeg vet at flere har prøvd å
pare tispa, og at flere hannhunder har fått prøve seg. Det
er flott å se stor velvilje blant hannhundeierne som mer
enn gjerne stiller hunden sin til disposisjon, ofte på kort
varsel. Samarbeidet mellom eierne er godt, og slikt blir det
forhåpentligvis flere kull av etter hvert.
Det har ikke vært noen organiserte treff. I Tromsø-området
har folk vært flinke til å avtale uformelle korte treff, ofte med
stort oppmøte.
I tillegg møttes vi en del i mai og juni i forbindelse med
eggletingen ved Tromsø lufthavn Langnes. Seks nye hunder
fikk prøvd seg på denne aktiviteten. I 2019 fant vi bare 133
egg. Antall egg går drastisk ned fra år til år, det viser at
innsatsen vår har en effekt.
Utstillinger er alltid en fin anledning til å treffe andre
lundehundeiere, og slik var det også i 2019. Lundehunden
var representert på fem av syv utstillinger i Troms i løpet
av året. I 2019 var det forholdsvis kort reisevei for å delta på
Lundehunddagene i Mosjøen, hvor 11 hunder fra fylket var
tilstede.

Årsrapport fra Nordland
v/ Hilde- Britt Nilsen, Nordland sør
Første halvdel av 2019 gikk til å planlegge lundehunddagene
vi var så heldige å få arrangere i Mosjøen. Det resulterte
i flere trivelige stunder, både for to og firbeinte. Så kom
helgen, endelig. Vi var heldige med mange ting: flotte
mennesker fra hele landet, hjelpsomme entusiaster som
gjorde at helga gikk som smurt, fint vær og bevertningen på
campingen var topp. Bare for å nevne noe. Så utrolig gøy!
10/10 spør du meg. Tusen takk til alle som kom til Mosjøen.
Det planlegges flere kull i distriktet i 2020 noe som gleder
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oss alle. Det er allerede gjort minst én vellykket paring og én
inseminering som vi venter spent resultat på.
v/ Else-Britt Lian, Nordland nord
Dette året har vært litt tøft pga sykdom i familien. Vi som
har lundehund i Narvik har ikke hatt noe treff, men har
kontakt, og snakker sammen innimellom. Noen av disse
tilbringer helgene på hyttene sine. Hundene mine har vært
med elevene mine på turer, til stor glede for både to-og
firbeinte. På disse turene har elevene fått kjennskap til mye
av lundehundens historie. Ingen har tatt kontakt med meg
som fylkeskontakt det siste halve året. Regner med at en
av grunnene til dette, er at de som ønsker seg valp har tatt
direkte kontakt med valpeformidler.

Årsrapport fra Hedmark
v/ Geir Morten Jansberg
I Hedmark holder det seg stabilt rett i overkant av 40
lundehunder som det har gjort en del år nå, Nøyaktig antall
kommer etter at årets telling er sluttført.
Av aktiviteter har vi hatt fem treff ved Prøysenstua sammen
med Oppland, Ida Skarkerud og Belinda Andersen står for
dette. For de som har mulighet treffes vi ved Prøysenstua
og går ei rundløype og etterpå har vi sosialt samvær i
Prøysenstua.

gang med tanker om/forberedelser til Værøy- Lundehunddagene i juli 2020; det er riktignok langt opp dit, men det er
VEL VERDT turen! Det er helt spesielt å være der opp og SE,
LUKTE, HØRE, FØLE stedet som var våre unike hunders
arbeidsplass for ikke så lenge siden! Jeg har vært der 6
ganger hittil, og gleder meg like mye hver gang jeg vender
bilsnuten den veien! VEL MØTT!

Årsrapport fra Hordaland/Sogn & Fjordane
v/ Lille Wagtskjold
I de to fylkene som nå heter Vestland, øker antall hunder
jevnt og trutt, og teller nå 60 lundehunder, inkludert 4
nye tispevalper født i 2019 samt 1 importert hannvalp. To
valpekull har sett dagens lys i Hordaland i 2019, mens tre
hunder har gått bort i perioden.
Det har vært arrangert to treff i 2019. Fylkets eldste hund er
Odin Nico (22274/08) 11,5 år, eier Rigmor Warberg/Eline
Børtveit i Bergen.

Årsrapport for Buskerud, Vestfold og Telemark
v/ Gerd Haugen

med ringtrening for spesielt interesserte som skulle til
Dogs4all, før førstehjelpskurset. Så var det pause med mat og
drikke til alle. Hjemmesmurte baguetter var på menyen. Så
hadde vi samtale/ idéutvikling av valpekull de første 8 ukene
for oppdrettere. Dette er et felt som ofte blir glemt og som vi
nå er i ferd med å lage et opplegg for..
Denne dagen hadde vi i tillegg til alle i Agder fylkene også
invitert lundehundeiere fra Rogaland. Veldig hyggelig at flere
rogalendinger tok turen til Mandal denne lørdagen. Denne
dagen fikk vi litt utgifter naturligvis og det ble søkt om
midler fra klubben, men vi fikk avslag. Håper det fins midler
seinere til disse viktige arrangementene i fylkene lokalt.
I romjula søndag 29. desember, hadde vi igjen tur i skauen
til en lite kjent lavvo, ved Søgne gamle prestegård. Der ble
vi møtt med oppvarmet lavvo og varm risgrøt! En utrolig
koselig juledag for helt nye og gamle lundehundeiere. En fin
tur for å bli kjent og utveksle erfaringer.
Til slutt kan vi med glede melde at det er født 12 valper i
løpet av året og det på bare 3 tisper. Og foreløpig ser det
lovende ut for 2020.
Pga fylkessammenslåingen så var dette siste året det finnes
aust og vest Agder. Så jeg foreslår at vi blir omdøpt til Agder.

Hedmark har også i år hatt ansvaret for standen under
dogs4all helgen og hjulpet til på Bygdøy sitt arrangement
angående norske husdyrraser.

Jeg må på det sterkeste beklage at jeg ikke har noe å melde.
Så har jeg tenkt, at siden distriktene skal justeres etter nye
fylkesgrenser, og mitt distrikt trolig kommer til å bli delt,
kan det være et passende tidspunkt å avslutte tiden som
fylkeskontakt. Jeg takker for meg, det har vært hyggelig.

Årsmelding fra Oppland
v/ Gro W. Viken

Årsrapport fra Oslo/Akershus
v/ Pascale Renee Cyr

Årsrapport fra Østfold
v/ Irene Zakariassen

Pr. 1/1 2020 har vi totalt 33 Lundehunder; 12 hanner og 21
tisper. 1 hanne og 1 tispe har dødd.

Ikke mottatt rapport

Fylkeskontakt i Østfold har hatt flere henvendelser fra
personer som har vært interessert i rasen vår, og flere av
de har satt seg på venteliste, og noen har også fått valp
allerede. Blant annet har Tiril Soleie av Revehjerte flyttet til
Sarpsborg.

Dette er kanskje siste gang Oppland og Hedmark leverer
hver sin årsrapport; de to fylkene ble slått sammen 1/1 i år
og vi heter nå INNLANDET. Det er ikke bestemt ennå om
vi skal ha 1 felles fylkeskontakt; styret arbeider med saken.
Dette gjelder flere fylker enn våre to, og det ser ut til at
antallet Lundehunder vil avgjøre dette. Det er stor forskjell
på hvor mange hunder hvert fylke har!
Det som heldigvis IKKE forandrer seg er at vi i Hedmark
og Oppland fortsetter med våre nesten månedlige treff
på Prøysen-stua (Ringsaker). I fjor ble det av forskjellige
årsaker bare 5 treff, men det er jevnt bra antall fremmøtte,
både av 2- og 4-beinte. I skrivende stund har vi hatt det
første treffet i 2020, på et forferdelig is-føre! Snø finnes
dessverre kun i høyereliggende trakter. De på 4 hadde
selvfølgelig ingen problemer, men selv om mange av oss
på 2 hadde utstyrt oss med brodder var vi lettet da vi kom
oss inn på Prøysenstua med alle lemmer i behold! Og
middagsmaten, eller kaffe/baguetter/kaker, smakte om
mulig bedre enn noen gang!
Som fylkeskontakt må jeg gripe sjansen til å si at jeg håper
MANGE av Opplendingene - INNLENDINGENE - nå er i

Årsrapport Møre og Romsdal
v/ Cecilie Standal
Vi har vært veldig lite aktive i 2019. Skal prøve å komme
sterkere tìlbake neste år. Vi hadde oppdrettersamling 16.
mars.

Rapport fra Aust og Vest Agder
v/ Gerd Langenes
I løpet av 2019 har vi har 3 tematreff. Vi startet med å
markere Hundens dag den 25. mai på Vaglen i Søgne.
Dette er et friområde rett ved ei strand. Dagen startet med
ringtrening. Etter dette tente vi grillene og hadde sosialt
samvær med et lite lotteri. Vellykket dag som frister til
gjentagelse for alle de fremmøtte.
2. november arrangerte vi førstehjelpskurs for hund i
Mandal. Vi var så fantastisk heldige at Aud Thelin fra
Mandal smådyrklinikk, ville sponse oss med dette kurset!
Så da var det bare å leie lokaler å planlegge dagen. Vi startet

Årsrapport fra Rogaland
v/ Liv Skjervik
Ikke mottatt rapport.

Det har ikke vært noen arrangerte treff i 2019, men vi håper
på å få til mer aktivitet i 2020. Vi skal ha et treff i dag, og
satser på å få til flere.

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

Elisabeth Røsthold,
nestleder

Karen Elise Dahlmo,
sekretær

Solveig B Steinnes,
kasserer

Tor Arne Helle, styremedlem
Gunn Haugstulen, vara

Morten Strandmoe, vara
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Vedlegg 1 til årsmeldingen 2019
Klubbens eiendeler
• Originalbildet av Måstad, tegnet av kunstneren
Aina Johansen fra Værøy. Ble brukt til å trykke opp
æresdiplomer. Bildet er rammet inn og skal gå som
et vandrebilde mellom klubbens ledere. Er nå hos
leder.

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

•

Sendt til Arkiv i nord i 2018
• Hefte fra evaluering av Værøytreffet,
Spesialutstillingen på Øysand og et hefte over alle
vandrepokalene til klubben med statuttene og
vinnerne.

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

Et stort vevd teppe av en Lundefuggel, gitt av
Christen Lang og skal følge lederen av klubben. Er
hos leder.
Porselensfat fått til 50 års jubileet fra DCNH. Er hos
leder.
Stoffbilde av lundefugler, mottatt fra Christen Lang i
2017. Er hos leder.
2 stk utstillingstelt. 1 stort telt med stenger, beregnet
for utstillinger, 3 kaffekanner, 1 høydemåler, 2
utstillingsbord, malte plasserings kjegler 1-4 plass
og diverse premier og sløyfer til utstillinger. Er hos
Karen Elise Dahlmo
De resterende Måstadpokalene, som ble gitt av
familien Burschil fra Tyskland. (25 stk ferdig med
årstall, ble gitt i 2005). Oppbevares hos Solvor
Melum. Til Værøy 2012 hadde Klaus Burschil med
pokaler for 2023-2029.
Diverse materiell til stand, 1 fiskegarn, 4 glasskavler,
2 rolluper med bilder og logoen til klubben, 12
kvm teppefliser og 7 plakater, er hos Geir Morten
Jansberg. Roger Gibson har en stor rollup, som
klubben fikk fra NKK i 2016 med bilde av Benoni
og Rosa samt litt diverse plakater og inngjerdingen.
Datautstyr til klubbens database. (er stasjonert hos
Marc Daverdin)
Klipparkivet med 12 permer over klubbens historie.
Samlet inn av Roar og Anne-Lise Torsteinsen. Ble i
2019 levert Arkiv i Nordland. En minnepenn med
alle disse dokumentene, skannet av Helge Tollefsen,
befinner seg hos leder.

•

Glassmonument fått til 50 års jubileet fra NKK

•

NLK fane fra klubbens oppstart, av labben

•

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

•

•
•

En minnepenn over en god del gamle bilder fra
klubbens oppstart. Skannet av Helge Tollefsen hos
Sofie Schønheyder. Lagret på klubbens Dropbox.
Ingvild Espelien hadde noen bokser med
originalbilder, samlet inn til boken.

Regnskap for 2019

med revisors beretning
Regnskap 2019 med budsjett 2019 og regnskap 2018
INNTEKTER
Annonser i LHN

Regnskap 2019

Budsjett 2019

Regnskap 2018

kr 7 750

kr 5 500

kr 5 600

kr 103 502

kr 130 000

kr 107 477

kr 11 833

kr 1 000

kr 1 199

Utstilling inntekt

kr 22 053

kr 25 000

kr 21 756

Gave til Lundehunddagene 2019

- kr 2 681

0

kr 4 701

Lundebua
Lundehundtreff/årsmøte inntekt

Gaver til NLK
Gaver til helsearbeid
Gaver til Kapselprosjektet1)
Kontingenter
Momskompensasjon
Lotteri-inntekter
Renter inn
SUM INNTEKTER

kr 1 800

kr 1 000

kr 1 700

kr 14 840

kr 45 498
kr 144 090

kr 140 000

kr 135 430

kr 20 092

0

kr 15 719

kr 4 945

kr 40 00

kr 3 690

kr 247

kr 250

kr 242

kr 360 829

kr 305 750

kr 311 654

Ei eske med gamle gjenstander fra arkivet til Sofie
Schønheyder.

UTGIFTER

•

En del regnskapspermer frem til 2015

Lundehundtreff/årsmøte utgifter

kr 7 069

kr 20 000

kr 676

•

Sofie Schønheyder’s fysiske arkiv fra klubbens
begynnelse.

Porto

kr 9 780

kr 4 000

kr 2 413

Lundehundnytt trykking

kr 44 785

kr 65 000

kr 64 832

Lundehundnytt utsending

kr 25 262

kr 22 000

kr 22 796

Styrets reiser etc

kr 51 134

kr 35 000

kr 27 756

Nordisk møte

kr 15 271

kr 18 000

kr 2 755

kr 5 000

kr 9 648

Utstilling utgifter

kr 13 975

kr 25 000

kr 23 662

Lundebua varekjøp

kr 34 482

kr 20 000

kr 63 726

Møter, kurs og oppdatering av tillitsvalgte

kr 11 625

kr 15 000

kr 18 100

Dommerseminar

kr 13 035

kr 10 000

0

kr 422

kr 2 000

kr 2 738

•

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

Museumsgruppas utgifter

Kontorutstyr og materiell

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

Representasjon, PR, annonser hos andre

kr 20 922

kr 20 000

kr 19 447

Avls og sunnhetsutvalget

kr 26 687

kr 30 000

kr 23 642

X-prosjekt

kr 14 600

kr 25 000

kr 16 014

Restopplaget av Lundehundboka er lagret hos
lundebua.

kr 9 125

kr 10 000

0

Gentestprosjektet

kr 7 760

Lundebua med varelager er hos Merete Evenseth

Giardiagruppa

kr 31 478

Oppdretterseminarer

kr 8 214

kr 15 000

Mentalitet og adferd

kr 27 55

kr 2 000

0

Data, web etc

kr 7 069

kr 6 000

kr 2 607

0

kr 500

-kr 100

kr 2 248

kr 3 000

kr 3 108

kr 546

kr 250

kr 965

kr 353 239

kr 352 750

kr 309 790

kr 7 590

-kr 47 000

kr 1 864

Valpeformidling
Gaver fra NLK
Bank og kortgebyrer
SUM UTGIFTER
OVER-/UNDERSKUDD

Forts neste side
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Kontingent-, revidert budsjett 2020
og budsjettforslag 2021

Revisors beretning Norsk Lundehundklubb sitt Årsmøte 2020
Krav til regnskapet
En organisasjon i denne størrelse trenger ikke følge Norsk Regnskapsstandard (NRS) selv om
dette anbefales. Eneste konkrete formkrav er at regnskapet skal gi en best mulig
informasjon om økonomien for organisasjonens medlemmer.
En organisasjon av denne størrelse har ikke revisjonsplikt, men bør gjennomføre revisjon av
hensyn til egenkontrollen.
Om regnskapet og anbefalinger
Regnskapet til NLK er ført som et ordinært bedriftsregnskap dette fører til avvik mellom
kontantstrøm og driftsresultat. Dette er pga av utestående (leverandørgjeld og
kundefordringer). Beholdning består av bankkontoer, kontantkasse og varebeholdning.
Saldo på Landkredittkonto er pr 31.12.2019: kr 507.577,16. Dette er en økning på kr
70.441,36 siden samme tid i fjor. Driftsregnskapet viser et negativt resultat på -47.118,22.
Lundebua har en varebeholdning på 47. 604,- Revisor har hatt noen spørsmål til regnskapet
og fått oppklarende svar fra kasserer. Revisor er gjort kjent med at det er rettet noen
mindre posteringsfeil etter avsluttning av regnskapet. Det er små beløp og derfor ingen
grunn til ny gjennomgang da kasserer og revisor har hatt dialog på dette.
Generelt sett er regnskapet ryddig ført og revisor har kun funnet mindre posteringsfeil. De
er som tidligere nevnt rettet i ettertid. Det har de siste årene blitt en tydelig bedring på
gode bilag fra alle som ber om kostnadsrefusjon. Med bakgrunn i at det er et omfattende
regnskap som er ført på frivillig basis er kvaliteten på regnskapet god.
Revisor er kjent med at klubben har andre eiendeler. Dette inngår ikke som en del av
regnskapet til klubben.
Revisor har ingen ytterligere kommentarer til regnskapet.
Konklusjon
Regnskapet til Norsk Lundehundklubb 1.1.2019-31.12.2019 godkjennes.
Harstad 28.3.2020

Øyvind Hjelme

INNTEKTER
Medlemskontingent
Lundebua
Utstilling
Lundehunddagene
Annonser LHNytt
Lotteri
MVA-kompensasjon
Gaver til NLK
Gaver til Helsearbeid
Gaver til Kapselprosjektet 1)
Gaver til x-prosjekt 2)
Gaver til Lundehunddag.
Gentestprosjektet 3)
Renter inn
SUM INNTEKTER

Budsjett 2020
kr 150 000
kr 100 000
kr 35 000
kr 1 000
kr 10 000
kr 5 000

kr 0
kr 0
kr 250
kr 301 250

Revidert 2020
kr 150 000
kr 100 000
0
0
kr 6 500
kr 5 000
kr 15 000

kr 60 320
kr 52 000
kr 0
kr 0
kr 250
kr 389 070

UTGIFTER
Styrets utgifter
Avlsutvalget
LHNytt trykking
Utsending
Lundebua varekjøp
Representasjon PR
Utstilling
Nordisk møte
Møter, Kurs etc
Kryssningsprosjektet 4)
Dommerseminar
Oppdretterseminar
Giardiaprøver
Porto 5)
Lundehunddagene
Adferdsgruppa
Data, WEB, etc
Museumsgruppa
RAS-seminar
Gaver fra NLK
Bank og kortgebyrer
Renter ut
Rekvisita/kontor
Trykke nytt opplag bok
Til styrets disposisjon
SUM UTGIFTER

kr 367 750

kr 336 600

DIFFERANSE

-kr 66 500

kr 52 470

kr 30 000
kr 35 000
kr 55 000
kr 20 000
kr 30 000
kr 20 000
kr 30 000
kr 18 000
kr 10 000
kr 20 000
kr 15 000
kr 0
kr 4 000
kr 5 000
kr 2 000
kr 13 500
kr 5 000
kr 50 000
kr 3 000
kr 250
kr 2 000

kr 30 000
kr 35 000
kr 55 000
kr 26 000
kr 40 000
kr 20 000
0
kr 18 000
kr 10 000
kr 30 000
kr 0
kr 0
kr 0
kr 0
0
kr 2 000
kr 20 000
kr 5 000
kr 0
kr 23 000
kr 500
kr 100
kr 2 000
kr 20 000

Forslag budsjett 2021
kr 150 000
kr 100 000
kr 35 000
kr 20 000
kr 6 500
kr 5 000
kr 15 000
kr 0
kr 0
kr 0
kr 0
kr 0
kr 0
kr 250
kr 331 750

kr 40 000
kr 35 000
kr 55 000
kr 26 000
kr 40 000
kr 20 000
kr 30 000
kr 18 000
kr 10 000
kr 30 000
kr 0
kr 15 000
kr 0
kr 0
kr 18 000
kr 2 000
kr 10 000
kr 5 000
kr 50 000
kr 3 000
kr 500
kr 100
kr 2 000
kr 20 000
kr 20 000
kr 449 600
-kr 117 850
Forts neste side
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ALLOKERTE MIDLER

2 019

Brukt

2 020

Kapselprosjektet (Smidt)

kr 80 000

-kr 78 639

kr 1 361

Kapsel-- gaver

kr 45 498

kr 45 498

Annet helsearbeid

kr 28 928

kr 28 928

Giardiaprøver

kr 14 000

kr 14 000

Jukke prosjektet til ASU

kr 25 324

kr 25 324

Lundehunddagene

kr 2 020

kr 2 020

Gentestprosjektet

kr 60 000

Nytt opplag Lundehundboka

kr 257 789

Bankkonto

kr 507 481

Kontanter
Utestående fordringer
Gjeld

Lagerbeholdning i Lundebua

-kr 31 478

Avlyst årsmøte 2020

Saker til behandling

kr 28 522
kr 147 673

INNKOMNE SAKER
• Sak fra medlem Anette Vabø-Andersen

kr 272
kr 6 082
kr 44 002
01.01.2019

01.01.2020

kr 59 650

kr 47 604

Vi i Agder foreslår at det settes av en post i budsjettet på 30 000 kr til distriktene.
Mye av jobben til distriktskontaktene er å samle medlemmene, skape samhold og rom for deling og læring.
Det vil komme alle til gode å ha en sum med penger man kan søke klubben om å få en del av til diverse aktiviteter.
Slik vil det være enklere for den enkelte distriktskontakt å arrangere kurs, foredrag, seminarer osv uten å risikere
å måtte betale fra egen lomme.

Styrets behandling
Styret har behandlet denne som en budsjettsak og satt den opp på budsjettforslag for 2021 under posten
”Til styrets disposisjon”. Se behandlingen av forslag til budsjett for 2021.

Noter til budsjettet
1) 48220 fra gaver 2019, 10 000 fra SLS, 2100 fra private
2) 50 000 + 2000 fra private givere
3) Claudia Melis fikk kr 60 000 i 2019
4) HD prosjektet er lagt inn her

SAKER FREMMET AV STYRET
• Utdeling av hederspris
Utdeling av hedersprisen er avlyst for 2020

5) Porto i 2020 og 2021 er bokført under utgifter Lundebua fordi innbetalingene på
Vipps og PayPal ikke lar seg dele opp i porto og varer.
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Medlemstjenester:

Fra Avl- og sunnhetsutvalget:

Verving av
medlemmer til
Norsk Lundehund Klubb

Hundetellingen 2020

Tekst av Dagrunn Mæhlen og Jon Wagtskjold,
foto fra brosjyren Ann Elin Brunes

Av Hanna Gautun, Lille Wagtskjold og Ingvild Svorkmo Espelien

Annet hvert år gjennomfører
klubben en telling av hvor

å

Gratulerer med Norsk lundehund

annessen (©).
jold.

I den siste tiden har vi fått en
del spørsmål rundt verving
av medlemmer. Klubben
oppfordrer oppdretterne i
rasen å verve medlemmer når
de omregistrerer valpene til
nye eiere. Klubben har noen
virkemidler som kan gjøre
det hele enklere for dere
oppdrettere.

Forsiden på brosjyre som oppdrettere kan levere med i
valpepakken til nye eiere. Se www.lundehund.no/avl,
oppdrett og paring/oppdretterbrosjyre

Verving ved omregistrering kan
utføres på «Min side» på NKK.no
samtidig som du registrerer valpene
dine på nye eiere. Du går inn på
NKK.no/min side og logger deg
inn på vanlig måte. Deretter velger
du menypunkt Eierskifte (nede til
høyre i skjermbildet). Der finner du
to menyvalg: lenke til registrering
av eierskiftet (inklusive vervingen),
og en god brukerveiledning til
hvordan du utfører registreringen
av eierskiftet, kontrollerer opplysningene og verver medlemmer til
klubben vår.
Mot slutten av registrering av
eierskifte for hver enkelt valp, får
man spørsmål om medlemskap i
egen rase-/hundeklubb (her Norsk
Lundehund klubb) for de nye
eierne. Foruten å bekrefte eierskiftet
kan altså oppdretter nå verve nye
medlemmer i klubben direkte ved
omregistreringen. Oppdretter kan
også velge å betale medlemskapet
for valpekjøperen inneværende år,
eller om det skal sendes faktura
til det nye medlemmet slik at
vedkommende nye eier selv betaler
kontingenten. Etter at oppdretter
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har vervet valpekjøperen, vil det gå
en epost til vedkommende der han/
hun aktivt godkjenner dette før
medlemskapet blir registrert.
Klubbens medlemstjeneste kan
selvsagt også hjelpe med å registrere
nye medlemmer i klubben, men da
kan oppdretterne ikke velge å betale
for medlemskapet inneværende år,
og faktura sendes direkte til det nye
medlemmet fra medlemssystemet
vårt. Send i dette tilfellet en epost til
medlemstjenesten med bekreftelse
på at nye eiere ønsker medlemskap
med navn, adresse og poststed, nye
eiers epostadresse, telefonnummer
og gjerne fødselsdato.
Medlemskontingenten for vervet
medlem er noe rimeligere første
medlemsår. NKK har i dag en
grunnkontigent på kr 230,- og
medlemskapet i Norsk Lundehund
koster i tillegg kr 200,- for det
første året for vervete medlemmer,
altså kr. 430,- til sammen. Dersom
vedkommende du verver allerede
er medlem i en annen NKK
tilknyttet rase-/hundeklubb
bortfaller grunnkontingenten

til NKK ved innmelding i vår
klubb. Grunnkontingent til
NKK betales bare en gang ved
flere klubb-medlemskap i NKKsystemet. Fra andre medlemsår
er det normal kontingent med kr
230,- (NKK) og kr 350,- (NLK),
tilsammen kr 580,-. Samme vilkår
om bortfall av grunnkontingent
gjelder fremdeles. Innmelding
etter 1. september gir halv pris fra
NKK. Norsk Lundehund Klubb
subsidierer altså kr 150,- av første
års medlemskap for vervet medlem.
Dersom oppdretter har valgt å
betale medlemskapet og valpekjøper
ombestemmer seg, vil pengene
oppdretter har betalt bli returnert
til vedkommende.

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.
Balder på Røst ble over 15 år. Foto Nils-Kristian Ellingsen.

Årets telling ble gjennomført på rekordtid! Vi startet 1.
januar og avsluttet undersøkelsen 1. mars. Da hadde 99%
av alle lundehundeiere i Norge svart på undersøkelsen. Det
var kun 7 personer/hunder vi ikke fikk kontakt med. Denne
svarprosenten synes vi er helt fantastisk!
For første gang ble også eierne av prosjekthundene invitert
til å delta i undersøkelsen. Dataene for disse hundene ble
behandlet separat. Antallet prosjekthunder er fremdeles for
lavt for å gi en god statistisk sammenligning. Resultatene
for prosjekthundene vil bli presentert i neste nummer av
Lundehund Nytt.
HVOR MANGE LUNDEHUNDER HAR VI I NORGE?
Pr 1. januar 2020 var det i Norge 722 lundehunder fordelt
på 359 tisper og 363 hannhunder. Dette er en fin økning fra
582 hunder 1. januar 2013, og 683 lundehunder pr 1 januar i
2018. Vi jobber oss m.a.o. oppover mot det langsiktige målet
i klubbens avlsstrategi (RAS) på 1000 lundehunder i Norge.

det færre hunder enn årene før og etter. Dette henger nok
noe sammen med at valpeproduksjonen ca. 8-10 år før var
langt lavere enn årene før og etter.
LEVEALDER
Den eldste hunden pr 01.01.2020 var Balder på Røst på 15,3
år! Den gjennomsnittlige levealderen for lundehundene
som døde i perioden 2018-2019 var på 9,9 år. I RAS er den
gjennomsnittlige levealderen på 9,3 år (basert på perioden
2010-2012). Nedenfor ser du fordelingen av oppnådd
levealder fremstilt grafisk.

Har du ytterligere spørsmål
om verving eller andre
medlemssaker, ta gjerne kontakt
med medlemstjenesten på epost
medlem@lundehund.no.

Tabellen nedenfor viser tilveksten de siste årene. Som dere
ser, avhenger denne både av hvor mange hunder som ble født
i perioden og antallet som døde. I perioden 2016-2017 døde

Grafen viser at langt flere hunder oppnår en alder over 10
år nå enn tidligere. Dette er en gledelig utvikling som nok
skyldes økt fokus på diagnostisering og behandling av mage-/
tarmrelaterte lidelser de siste årene. Tiltakene beskrevet i
klubbens RAS med bla IL-seminaret i 2015, en gastroguide
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på nett, undersøkelse av giardiaforekomst i rasen og ikke
minst kunnskapen om behandling av IL som Petter Nilsen
har tilført, har bidratt til dette. Samtidig er det fremdeles en
forhøyet dødelighet rundt 4-6 år.
KRYPTORKISME
For hannhundene ble det spurt om de hadde begge testiklene
på rett plass. Av de 363 hannhundene er det 67 hannhunder
med avlsrestriksjoner. For 65 hunder skyldes dette
kryptorkisme, hvilket betyr at det mangler en testikkel på rett
sted i skrotum.
Kryptorkisme er arvelig, og hunden kan arve anlegg for
kryptorkisme 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,
18% av våre hannhunder ikke er aktuelle for avl, noe som
er bekymringsfullt med tanke på å opprettholde den lille
genetiske variasjonen vi har i dag.

statistikken særlig. Fordelingen av de viktigste helseplagene
lundehundene hadde i disse årene er vist i kakediagrammet
under.

I undersøkelsen ble det spurt særlig om IL, andre mage-/
tarmrelaterte problemer og kreft.
Omfanget av dødsfall forårsaket av IL og mage-/
tarmproblemer er litt lavere enn i 2010-2012. Dette skyldes
nok til dels at dødsfall relatert til disse lidelsene for hunder
over 11 år er registrert under «Høy alder» i årets telling. Dette
skiller seg fra tidligere tellinger, inkludert den for 2010-2012
der hunder som døde av IL eller andre mage-/tarmproblemer
ble tellet som det, uavhengig av alder.
Uansett er antall hunder ganske lavt statistisk sett for begge
gruppene og variasjonen ikke større enn hva man kan
forvente. Totalt sett døde 35% av hundene under 11 år av
mage-/tarmrelaterte problemer i 2018-2020. Grafen nedenfor
viser aldersfordelingen av dødsfallene forårsaket av IL,
mage-/tarmproblemer og andre årsaker (unntatt alderdom).

FERTILITET / FRUKTBARHET
Et annet spørsmål vi stilte var hvor mange hunder som
har blitt forsøkt brukt i avl de siste to årene. Svarene er
oppsummert for tisper og hannhunder i tabellen nedenfor.

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
fortsette å anstrenge oss for å bruke så mange individ i ulike
kombinasjoner som mulig, slik at vi begrenser ytterligere tap
av genetisk variasjon så langt vi kan.

Totalt var det 61% av sykdomstilfellene knyttet til
fordøyelsen. 30% av tilfellene var diagnostisert som IL, mens
25% var tilskrevet andre mage-/tarmproblemer, for eksempel
gastritt (magekatar/magesår) eller ulike tarminfeksjoner. Det
har tidligere blitt påvist at lundehunder har økt forekomst av
både gastritt og kreft, og at disse lidelsene ofte forekommer
sammen med en underliggende IL-tilstand. Det er viktig
å være oppmerksom på at en hund kan ha flere av disse
lidelsene samtidig, særlig gjelder dette IL, gastritt og ulike
tarminfeksjoner.
I alt fikk 22 klinisk syke hunder (6% av sykdomstilfellene)
påvist infeksjon av giardia. I tillegg fikk 6 hunder påvist
giardia uten at de hadde noen symptomer.

DØDSÅRSAKER
I klubbens Avlsstrategi (RAS) er det gitt en oversikt over
dødsårsaker for de hundene som døde i Norge i 2010 - 2012.
Tabellen øverst i neste spalte viser tilsvarende tall for årets
telling.
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I kategorien «Andre årsaker» er det ingen spesiell dødsårsak
som peker seg spesielt ut. Hjertestans og leverproblemer
forekommer imidlertid noe hyppigere, og kan tenkes å være
relatert til IL. Denne kategorien omfatter også noen tilfeller
der dødsårsaken er ukjent.

SYKDOMSBILDET FOR HUNDER SOM LEVDE I ÅRENE 2018
OG 2019
For å få et bilde av helsetilstanden i rasen har vi denne
gangen sett samlet på de hundene som levde og døde i
årene 2018-2019. Til sammen blir dette 847 hunder. For
disse ble det rapportert om 386 helseproblemer. Noen få
hunder hadde mer enn ett problem, uten at dette påvirker

ADFERD
Denne gangen stilte vi noen spørsmål knyttet til hundenes
mentalitet. Tilbakemeldingene for de 722 hundene som var i
live pr 01.01.2020 er vist i tabellen nedenfor.»

Ca 35% av hundene er følsomme overfor lyder fra
nyttårsraketter, torden og lignende. Angst for denne type
lyder er ikke uvanlig for hunder uansett rase. Mange
lundehunder utvikler slik engstelse etter 1 års alder. Siden
vår rase, som er utsatt for å utvikle IL i stressende situasjoner,
er det viktig å forbygge dette ved ikke å utsette hunden for
situasjoner der slik angst kan oppstå.
En del lundehunder rapporteres å være reserverte i møte
med fremmende, men at de kommer seg etter en liten stund.
Kun 14 hunder (2%) er så engstelige for fremmende at eier
opplever det som et problem. God sosialisering i ung alder
er imidlertid svært viktig for å redusere stresset hundene
opplever i møte med fremmede mennesker og nye miljø.

Vi ser at det er en liten opphopning av dødsfall forårsaket
av IL rundt 4 års alder. Dette er i overenstemmelse med
tendensen vist i RAS.

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.

I alt 51 hunder hadde et pels/hud-problem, hvilket utgjør
13% av sykdomstilfellene. Noen ganger er problemene
forbigående, mens andre tilfeller følger hunden resten av
livet. Pels- og hudproblemer kan være vanskelige å finne
årsaken til. Når diverse utøy er utelukket kan det for eksempel
skyldes allergi, dårlig næringsopptak, hormonelle forhold og
autoimmune reaksjoner som pseudopelade. I alt syv hunder
ble rapportert å ha fått diagnosen pseudopelade.
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. For å bremse utviklingen
av arvelige defekter, er det viktig at oppdretterne fortsetter å
følge avlsanbefalingene.

Mange hunder får dessverre flere IL-utbrudd i løpet av
livet. I de to siste tellingene har vi derfor spurt om når
hunden fikk det første utbruddet. Tabellen nedenfor viser
aldersfordelingen ved første utbrudd for hundene som døde
av IL i årene 2016-2017 og 2018-2019.

Tabellen viser at våre hundeeiere nedlegger en imponerende
innsats for å lage valper! Mange av de som prøver lykkes
imidlertid ikke. De fleste prøver flere ganger, og lykkes så
kanskje etter hvert. Det ligger m.a.o. ofte flere forsøk bak hver
suksess.

for eksempel, urinveisinfeksjoner, diabetes, epilepsi og
levershunt.

Gjennomsnittsalderen ved første utbrudd var på 4,5 år i
2018 og 4,4 år i 2020. For 2020-tellingen er det imidlertid en
markant økning av utbrudd i ung alder. Dette kan skyldes at
folk er blitt flinkere til å fange opp problemene tidlig. Først
ved neste telling vil vi kanskje kunne si om dette er en trend
eller en tilfeldighet.
Kategorien «Andre helseplager» omfatter alt mulig, deriblant
flere tilfeller av trekking av tenner pga periodontitt,
livmorbetennelse og forhøyede leververdier. I tillegg finner
vi ulike lidelser som heldigvis er sjeldne i vår rase, som

Lille arbeider med informasjon mottatt fra eierne i
NLK-databasen for kjøring av rapporter og grafikk,
foto Jon Wagtskjold
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Den lille
mirakelvalpen
Gro
Tekst av Ingvild Svorkmo Espelien
– med hjelp fra Katinka Mossin

til å gjøre ifra seg ute når de er omkring
fire uker. Alle tre lærte seg tidlig å gjøre
ifra seg ute, men Gro var den som ville
inn igjen først. Hun frøs lettere enn gutta,
for hun var mindre og hadde nok også
mindre isolerende fett.
Likevel ble hun stadig mer dristig og
var med og gikk «tur» fra valpene var
omkring fem-seks uker. «Turen» bestod i
en vandring fra tunet og ned mot vannet
der vi bor, og vi kom ikke mange meterne,
for verden var så stor og valpene så
små, og det var så mye spennende å leke
med…
Under hele valpeperioden hadde vi
kontakt med både de som skulle kjøpe
gutta, og med Katinka, som ville beholde
Gro selv. Heldigvis hadde Kakan blitt
ganske bra igjen, det gikk mye bedre for
henne da hun ikke lenger måtte ta seg av
valpen.

Historien om Mirakel-Gro
er historien om hjertevarme og omsorg
Foto Arild Espelien

Fredag 1. februar i år fikk vår
krysningstispe, Varga, valper. Fødselen
gikk raskt og lett. Varga er tre fjerdedel
lundehund, og fødte slik lundehunder
oftest gjør, i en fei. Jeg svelget en liten
skuffelse over at det «bare» var to valper,
for man har jo absolutt ikke lov til å tenke
slik når alt går bra og valpene er friske. De
to guttene var rett på pattene og økte raskt
i vekt i løpet av sin første leveuke.
Torsdag 6. februar fikk jeg en SMS fra
Hanna Gautun, som spurte om jeg kunne
kontakte Katinka Mossin. Katinka hadde
etterlyst amme til sin lille lundehundvalp,
fordi moren hadde fått IL. Katinka og
hennes hundepasser hadde forsøkt å
berge den lille i ei uke, men så at dette
ble veldig vanskelig og dessuten en ekstra
belastning for valpens mor som var
alvorlig syk.
Jeg kontaktet Katinka, og hun hev seg i
bilen med valpen med en gang. Valpens
foreldre ble med, og Kakan lå sammen
med valpen fra Espa til Trondheim slik
at den lille fikk varme. Det var blitt natt
innen Katinka kom. Vi tok valpen opp til
Varga, og la henne til patten sammen med
guttene som var nesten dobbelt så store,
til tross for at hun var født to dager før
dem. Og det fantastiske skjedde! Hun tok
patten øyeblikkelig og sugde ivrig. Varga
aksepterte henne uten å nøle, det var som
om hun tenke, «å ja, der er det en valp til,
det var fint, her er det god plass til deg»!
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Katinka fikk en sein middag, og kjørte
deretter hjem igjen – en lang tur i ett
strekk, men hun har jo mange hunder
hjemme, og dessuten trengte Kakan ro.
Jeg fulgte godt med valpen de to første
døgnene, var oppe om natten og sjekket
at alt gikk bra i stua. Varga adopterte
henne som sin egen fra første stund og
viste like mye omsorg for henne som for
de to guttene. Jeg døpte valpen for Gro,
ettersom Katinka ønsket et navn på G –
og vårt ønske for den lille var at den skulle
vokse og ta igjen det tapte fra en vanskelig
start på livet. Og Gro ble snart lille
Mirakel-Gro, det var en gave å få oppleve
hennes første uker.

Det var veldig spennende å følge den lille
familien. Da Gro var 11-12 dager, åpnet
hun øynene. Hun er jo to døgn eldre enn
gutta, så hun åpnet øynene først. Til tross
for at hun var minst, var hun gjerne litt
foran guttene i utviklingen.
Fra valpene var omkring fire uker,
begynte vi med fast føde. Gro var flink til
å spise, og nå var det enkelt å sikre henne
nok mat, for de fikk spise så mye de ville,
alle tre. Gro var seinere til å spise enn
guttene, men hun spiste godt og lenge.
Omtrent på den tiden begynte vi også å
ta med oss valpene ut i korte perioder, for
det er viktig at de får se verden utenfor
huset, og vi pleier å begynne å venne dem

Midt i dette valpelivet kom koronakrisen.
Det medførte en god del problem i
forhold til overlevering av valpene, og
planene ble endret mange ganger. Det
endte til slutt med at Katinka hentet
Gro og adoptivbroren Pan på Sel i
Gudbrandsdalen, og leverte Pan til sin
nye eier som bor ganske nær henne.
På Sel møtte vi også de som skulle ha
Jæger. Vi måtte møtes utendørs på en
parkeringsplass, og det er jo ikke slik vi
ønsker å overlevere valper. Likevel, vi
hadde ikke noe valg, vi måtte jo forholde
oss til rådene som var gitt for å forebygge
smittespredning.
Valpene fikk springe og leke på
parkeringsplassen, mens vi stod i
reglementert avstand fra hverandre
og snakket og signerte avtaler. Så tok
Katinka med seg Gro og Pan og kjørte. I

Kakan har tatt til seg Gro. Foto Katinka Mossin.

det øyeblikket stoppet lille Jæger opp, og
sprang etter Katinkas bil! Forstod han at
hans kjære adoptivsøster og bror forsvant
i den bilen?

die! Hva skjedde? Hadde hun virkelig
gjenkjent datteren sin? Hun stelte valpen
og ville gjerne ligge sammen med henne i
sengen sin.

Jæger reiste med sine nye eiere, de hadde
en lang reise foran seg tilbake til Bergen.
Vi kom hjem til et ganske tomt hus, stille
uten valpeleven….

Nå blomstrer Gro med sin mamma –
hun er virkelig en liten mirakelvalp,
som har overlevd en vanskelig start,
fått vokse opp med to adoptivbrødre og
en adoptivmamma som virkelig hadde
omsorg for henne, og så fikk hun komme
hjem og ble adoptert tilbake av sin
ordentlige mamma!

Jeg fikk første rapport fra alle tre ganske
raskt, det gikk bra med gutta, og lille
Gro hadde det bra, men hennes mamma
Kakan var skikkelig sur imot henne og
ville ikke ha noe med henne å gjøre.
Katinka har jo massevis av erfaring med
hunder, så vi følte oss helt trygge på at
Gro ville få det godt og bli beskyttet mot
sin ikke helt blide mamma.
Bare få dager etter, la Katinka ut bilder og
video som viste at Kakan ikke bare hadde
tatt til seg Gro, men til og med lot henne

Det nesten skremmende å se hvor mye
hundene har til felles med oss – og
samtidig – vi kan lære mye av dem - om
hvordan man skal ta seg av hverandre.
Historien om Mirakel-Gro er historien
om hjertevarme og omsorg.

Fredag ettermiddag, da Gro hadde vært
hos oss litt under ett døgn, merket jeg at
hun lå og krøket seg, og magen var litt
utspent. Jeg kunne ikke la være å tenke
på mine egne barn som nyfødte, når de
hadde kolikksmerter. Varga visste hva
som trengtes, hun snudde lille Gro rundt
og ga henne en grundig magemassasje
og rundvask. Det medførte at Gro
sukket og knistret høylytt, og Varga på
hundemødres vis slafset i seg alt som kom
ut av både vått og tørt! Dermed var det
slutt på Gros mageproblem.
Fra da av vokste hun jevnt og trutt. Hun
var mye mindre enn gutta. Vi passet
derfor på Gro litt, hjalp henne litt av og til
når de pattet, slik at hun fikk suge i fred
og ikke ble presset vekk.

Varga adopterte Gro som sin egen fra
første stund. Foto Arild Espelien.

Gro (forran)ble stadig mer dristig og var med og gikk «tur» fra
valpene var omkring fem-seks uker. Foto Arild Espelien.

Nå blomstrer Gro med sin mamma. Foto Katinka Mossin.
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Kennelnavn blant eiere av Norsk lundehund, del 3:

Hvorfor ble det dette navnet?
Tekst: Dagrunn Mæhlen, foto respektive kenneler

Vi har to lundehunder, ei tispe og en
hannhund - SnøfridSagadottir (Nova)
på tre år og Mio på fem. De to har
ett kull sammen, født i januar 2019,
vårt eneste kull så langt. Valpene fikk
stamtavlenavnet Havlandets Førstereis
Toline og Havlandets Førstereis
Tinus - temaet kystkultur går i igjen
i kullnavnet, plusset på med gamle
nordnorske fornavn (som jeg også har
en lang liste av!)

Blant eiere av lundehund
og oppdrettere med
valpekull, så vil man gjerne
ha et kennelnavn som
også følger valpene fra
kennelen til nye eiere.
Oversikt over kenneleiere
og oppdrettere,
både norske og
utenlandske, finnes
på NLKs hjemmeside.
Oversikt finnes også på
Lundehunddatabasen.
Noen er kanskje heller ikke
registrert på hjemmesida.
Flere har valgt oppdretterrollen også uten å ha
kennelnavn, og noen
ganger blir det ikke søkt
før etter første kull.
I denne tredje artikkel
om tema kennelnavn er
det satt fokus på navn av
nyere dato i forhold til
lundehundoppdrett.

prosess som kunne ta opptil et halvt år.
«Havlandet» ble til slutt det navnet vi
likte aller best, og ble endelig godkjent i
november 2018.

Nova ble forsøkt paret på nytt med en
annen hannhund før jul 2019, men
det ble dessverre ingen valper denne
gangen. Mio ble far til fire hannvalper i
Tromsø i februar 2020, og det er veldig
fint å kunne bidra til flere kull på denne
måten.
- Et eksempel fra Trøndelag når man
har hatt lundehund i huset tidligere,
så kan det bli rasen senere i livet også.
Hos Merethe V. Boneng hadde familien
lundehunden Viliten’s Stella født i
1984 da ho var ei 11 års gammel jente.

H

Merethe har begynt med lundehund
igjen, og har nå rasene Jack russel
terrier og Norsk lundehund ved egen
kennel Heierås. Ho har nå fått sitt første
Å-kull på 3 lundehundvalper 3 februar i
år med navnene Åsa, Åsny og Åslaug.

er i denne artikkelen blir tre
kenneler med nytt oppdrett
presentert, og alle er fra
forskjellige steder i landet.

(Nila) er beholdt fra første kullet, og
hun var kjendishund i Farmen sommer/
høsten 2019. Kennelnavnet ble godkjent
allerede i 1997 i forhold til annen rase.

Kennel Havlandet i nord, og som har
fått sitt første kull og hannhunden Mio
i huset er far til to kull.

Kennel Lundepoten vest i Bømlo har
fått et prosjektkull og et lundehundkull,
og blir her eksempel på de mange som
har lunde i sitt kennelnavn. Ganske
mange med ”lunde” i kennelnavnet er
forholdsvis nye også.

Kennel Loock-At i sør (tidligere Midt/
Norge/Trøndelag) har fått to kull.
Loock-At Able To Fagerlinnsdatter

Vi ønsker oss i alle fall ett kull til med
Nova, så vi kommer til å prøve igjen, og
tar det som det kommer. Det blir neppe
mange kull fra oss de nærmeste årene.
Det hadde så klart vært fint å beholde ei
tispe fra eget oppdrett – samtidig ser vi
at vi egentlig har nok med å følge opp to
hunder. Vi får se hva tiden bringer.
Kennel Loock-At
v/ June Solemsmo
Kennelnavnet ble til og godkjent i
1997, da med planer om et greyhound
kull. Etter flere avslag på navneønske
ble navnet til ved at jeg brukte deler
av navnet til greyhounden Chingmo
Charlock. Look-at ble ikke godkjent.
Loock-At derimot... så da ble det slik.
Imidlertid ble det dessverre aldri noen
kull for meg med rasen greyhound og

Mio og SnøfridSagadottir
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Kennel Havlandet
v/ Nina Schneider og Daniel Winkler
Et kennelnavn skulle vi ha, men navnevalget var ikke
enkelt! Jeg, Nina, hadde tenkt over dette et helt år
i forveien. Det skulle helst være et navn relatert til
kystkultur, litt nordlig, røft og med en god klang. I
løpet av ett år hadde jeg klart å samle en liste med hele
70 (!) mer eller mindre aktuelle alternativer, herunder
Yttersia, Utrøst, Utværet, Circumpolaris, Havfolkets,
Blåtimens – men også «Havlandet». Inspirasjonen
til dette navnet kom da jeg et eller annet sted leste
dette utsagnet fra forfatteren Roy Jacobsen: «Norge
er et havland». Havlandet … jeg syntes det var et fint
uttrykk, og skrev det ned på den lange listen. På et
tidspunkt måtte vi bestemme oss for et navn, og få det
godkjent helst før vårt første kull kunne bli aktuelt, en

F.v. mor Nita, datter
Farmenkjendis Nila og far Rocky.

avlsdrømmen lagt på hylla i flere år.
Jeg ønsket meg lenge norsk lundehund,
og når jeg omsider fant ut at tiden var
inne, satte jeg meg opp på venteliste.
Noe av årsaken til at jeg ventet var
at med denne rasen følte jeg større
forpliktelse for å få til dette med avl. At
de øvrige forsøk med greyhound gikk
i vasken berørte liksom bare meg, følte
jeg. Mens å ikke «få det til» med norsk
lundehund virket mer alvorlig for hele
rasen.
Jeg trengte en rase av mindre størrelse,
som var enklere å ta med seg enn en
hund på 70 cm mankehøyde. Og pels
nok til å takle litt ruskevær.
Fagerlinn Av Revehjerte ble vår
første lundehund, og mamma til
farmenkjendisen også: Nila er datter
av Fagerlinn Av Revehjerte (Nita) og
Linesviken’s Musken (Rocky), og ble
født 28. april 2019 i et kull på tre tisper.

Holli

to kull i 2021. I husstanden har jeg nå to
lundehunder, tre prosjekthunder og en
buhund.
Forøvrig er kennel Lundepoten ganske
synlig langs veiene på sommeren, med
den store hundehengeren min.

Du finner en egen artikkel om våre
opplevelser med Nila og TV2 et annet
sted i bladet.
Første kull født: 28/4-19 3x tisper
Andre kull født: 24/12-19 1x hann
Foreldre begge ganger:
Far: Linesviken’s Musken «Rocky»
Mor: Fagerlinn Av Revehjerte «Nita»
Kennel Lundepoten
v/ Elin Mariboe
Min første hund, Holli, hadde så fine
poter, og var flere ganger nominert
til Labbepokalen. Hun fikk aldri
den, men dette ble opphavet til ideen
om Lundepoten som kennelnavn.
Kennelnavnet ble godkjent i oktober
2015.
Dessverre ble det
aldri noen valper
etter Holli, så det
var Hekla B1 som
sørget for de 5
første lundepotene
i 2018.
I 2019 kom det to
fine lundepoter til
etter lundehunden
Syrinborgs
Tornerose (Irja).
Så nå føler
jeg at kennel
Lundepoten
endelig er i gang,
og satser på et kull
til høsten 2020, og

Nyere oppdrettere av lundehund
Nevner også videre kennelene
Godhunden, Nelyam, Whitestripe,
Langenesjenta, Limhaugen Skye,
Kystflokken, Northern Bones, Toot’s,
Pride Of Norway, Fratercula, Staffville,
Stjernepoten, Lillita, Lillefossen,
Ymslanda m. fl...
Mange flere er også nevnt i Lundehundnytt nr.1- 2019, del 1. Det er sikkert
også flere andre ”nye oppdrettere/
kenneler” på rasen enn de som blir
nevnt i artiklene.

Neste artikkel
Neste og siste artikkel, del 4, i
dette tema om kennelnavn er
tenkt å komme i Lundehundnytt nr. 3 eller 4 - 2020.
Da er fokuset kennelnavn
med lundehundoppdrett av
nyere dato, men som også
har tilnærmet oppdatert
hjemmeside. Planen også
da er at kenneler fra tre
forskjellige steder i landet blir
presentert.
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Dette er fra artikkelskriver til nå siste
og femte artikkel med tema minne- og
vandrepremier for de voksne hundene
av rasen.

NLK vandrepremier:

Marmels Minnehund

I tillegg er to vandrepremier ganske
nye. Nordnorsken som var utdelt for
første gang i 2016, og som gikk til beste
nordnorske hann- og tispehund. ( Fra
Nordland, Troms eller Finnmark).
Videre Værøyfatet til beste hannhund
med avkom, og første gang utdelt i
2017. Disse to premiene og premier
for valper kan mulig bli skrevet om en
annen gang fram i tid.

Tekst Dagrunn Mæhlen, foto: Geir Morten Jansberg, Liv
Skjervik, Jon Wagtskjold og Dagrunn Mæhlen

Dette er en forholdsvis ny
vandrepremie, som er gitt av Stein-Erik
og Bärbel Greter i 2012 for importerte
hunder bosatt i Norge. Vandrepremien
er en statue til minne om Maahornet's
Marmel f. 22.01.2002 - d. 30.01.2008.
Han var kennel Stein Lunde's første
lundehund og kom fra kennel
Maahornet hos Anne-Lise og Roar
Torsteinsen.
Mange hunder født i utlandet på
den årlige spesialutstilling er med å
konkurrerer om hvem som mottar
denne vandrepremien. I fjorårets
spesial i Mosjøen 2019 var det 9
hunder som var kandidater til denne
konkurransen.
Kriterier er tatt fra boka som følger
vandrepremien og hjemmesida med
databasen. Titler på hundene er ikke
tatt med, men det er tatt med navn på
eiere og oppdrettere som står i boka
på det enkelte året og hvor utstillingen
fant sted.
Det har gått kun åtte år som denne
vandrepremien har vært utdelt, og den
skal gå over 15 år. Første hund i 2012
ble Navahoos Birk Yksander, som var
født i Sverige hos oppdretter Birgitta
Blomkvist, og ble utdelt på 50 års
jubileet på Værøy.
På de åtte årene vandrepremien
har vært utdelt er det eiere med
Moonheim Kalles Fanni og Frontpage
Arna Atladottir som har vunnet
vandrepremien/minnepremien to
ganger med flest napp i skrivende
stund. De to er født henholdsvis i
Finland og Sverige, hos oppdretter
Diddi Svartsjö og Johanna Olsson.

Birk
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Hundene som
har vunnet til nå,
er alle importert
fra nabolandene
Sverige, Danmark
og Finland. Etter
15 år vil den levende person (eier) som
har flest napp vinne vandrepremien til
odel og eie.
Kriterier:
• Hunden, uansett kjønn, må være
født i utlandet.
• Eieren må ha fast bopel i Norge.
• Før BIR (nå BISS) /BIM er valgt,
stiller alle utenlandske hundene
som har blitt bedømt til excellent,
i hver gruppe (junior, unghund,
åpen, champion og veteranklassen)
som oppfyller kravene under
de tre første punktene, opp mot
hverandre.
• Premien utdeles hvert år på NLK's
spesialutstilling.
• Premien utdeles til sammen 15
ganger.
• Den levende personen som etter
15 utdelinger har flest napp i
Minnehundpremien vinner den til
odel og eie.
• Det følger en egen perm for å
føre inn stamtavle og bilder av
vinnerhunden.
Oversikt over vinnere:
• 2012 - Navahoos Birk Yksander eier Turid Johansen - oppdretter
Birgitta Blomkvist, Sverige Jubileumsutstilling på Værøy 50 år
• 2013 - Eriksro Trevliga Liam - eier
Siv Falch Hjelme - oppdretter

Fanni

Anneli Rosenberg, Finland - sted
Øysand, Trøndelag
• 2014 - Frontpage Arna Atladottir eier Dagrunn Mæhlen - oppdretter
Johanna Olsson, Sverige - sted
Morokulien
• 2015 - Moonheim Kalles Fanni
- eier Liv Skjervik - oppdretter
Diddi Svartsjö, Finland - sted
Liatoppen, Ål i Hallingdal
• 2016 - Frontpage Arna Atladottir eier Dagrunn Mæhlen - oppdretter
Johanna Olsson, Sverige - sted
Fredvang, Lofoten
• 2017 - Ulfrigga Lundes Tor - eier
Solveig B. Steinnes - oppdretter
Lis Christensen, Danmark - sted
Sanngrund, Sør- Odal
• 2018 - Moonheim Kalles Fanni
- eier Liv Skjervik - oppdretter
Diddi Svartsjö, Finland - sted
Åros, Søgne
• 2019 - Moonheim Abbes Kaiser eier Gerd Langenes - oppdretter
Diddi Svartsjö, Finland - sted
Mosjøen
• 2020 - Værøy - avlyst
• 2021 - - - - - Bømlo
Opplysninger er hentet fra permen
som følger premien med kriterier og
oversikt over vinnere til nå, samt på
hjemmesida/lundehunddatabasen.

Arna

For dere som er interesserte kan en
opplyse fra artikkelskriver at det
er skrevet om bakgrunn, giver av
premiene, oversikt over vinnere, og

Kryssord
1.

med bilder og kriterier de siste år over
flere vandrepremier:
• Måstadpokalen i Lundehund-nytt
nr. 2- 2016
• Labbepokalen i Lundehund-nytt
nr. 2- 2017
• Vandrepremier til BIR og BIM
veteraner i Lundehund-nytt nr.
2- 2018
• Kennel Enerhaugens
vandringspremie til beste
oppdretterklasse med artikkel
skrevet av Christen Lang i
Lundehund-nytt nr. 2-2018
• Eleanor Christie og Zenia Langs
minnepremier i Lundehund-nytt
nr. 2- 2019
• Vandrepremien Marmel's
minnehund i denne artikkel
Lundehund-nytt nr. 2- 2020

Det har vært mange trofeer gjennom
årenes løp, og flere er gått ut og nye er
kommet til. På samme måte som eiere
av rasen går ut av tiden og nye eiere
stiller med nye generasjoner lundiser.
Må nevne her særskilt labbepokalen
der en gikk helt tilbake til året 1970
der den første labbepokalen ble utdelt,
altså i år for hele 50 år sida. Denne
labbepokalen var gitt av kennel
Valpåsen. Den gikk da til Eleanor og
Edith Christie med Lundeurens Eir II.
Takk igjen til alle dere som har
vært behjelpelig med å skaffe riktige
opplysninger på de artiklene der en
måtte gå mange tiår tilbake i tid.

av Elin Mariboe

2.

3.

8.

13.

4.
14.

16.
20.
25.

Mye interessant historikk når man
arbeider med dette, og som har vart
lenge før en sjøl fikk rasen med ho Frøy
Av Vinterskogen i 2002.

26.

29.
32.

23.

33.

21.

5.
9.

10.

17.

18.

24.

22.

7.

12.
15.
19.

28.
31.
34.

36.

Vannrett
1. Forferdelig
6. ordne
8. Guttenavn
10. Vokaler
12. Drive .. kino
13. I lampen
14. Mangler
15. Forbannelse
16. Bilskilt frå bil på 		
Ringerike
17. Artist med etternavn
Murphy
20. Under hodet

11.

27.

30.

35.

6.

Loddrett
22. Merke
23. Partikkel
25. Sitteplasser
27. Måned
29. Tall
30. Sted i Telemark
31. Musikk TV-kanal
32. Ubestemt pronomen
33. Et sted med mange trær
34. Vokaler
35. Engelsk rød
36. Hest

1. Farge
2. Jentenavn
3. Populær stuefugl
4. Vende
5. Rikelig
6. Sammentrekning når
en skal føde
7. And i flertall
9. Gi
11. Fremdeles
18. Forlag

19. Gjør rasende!
20. Iler
21. Har muskler
24. Kjeks
26. Ene på nynorsk
28. Forbi
31. Betydelig
33. Bilskilt på bil fra
Haugesund

Løsningen på kryssorden finner du nederst på side 55.
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I utgangspunktet hadde ikke vi avl i tankene. Første gang vi
var på Lundehundtreff for Oppland og Hedmark opplevde
vi at tispeeierne viste interesse for Mikkel, og det viste seg
at han passet godt til mange lokale tisper! Det var nok der
og da vi begynte å forstå hvor viktig det er å få så mange
hannhunder som mulig i avl.

Avl med hannhund - Norsk lundehund

Lokale treff er viktig for å treffe lundehunder og
lundehundfolket, men vi opplever at tispeeiere også finner
Mikkel og Emrik på andre måter. Det kan være gjennom
fylkeskontakten, via Lundehundbasen og ASU, andre
lundehundeiere eller Facebook.
Er din/deres hannhund/hannhunder med på andre
aktiviteter?
Vi tok Noseworkkurs høsten 2019, men hittil har det blitt
mest trening hjemme. Mikkel og Emrik liker Nosework
veldig godt. Vi synes de er flinke og at det er en fin aktivitet
for dem. Ellers er det mye ut på tur, både i nærområdet vårt
og på hytta på fjellet.
Emrik med far Mikkel og mor Tuva fra Vågen på lundehundtreff, foto Belinda Andersen

Gunn Haugstulen og Helge Bjerke
i Gausdal
Hvor lenge har du/dere hatt lundehund og hvem var din/
deres første lundehund?
Vi har hatt lundehund siden oktober 2015, og er relativt
ferske lundehundeiere. Stein Lundes Mikkel er vår første
lundehund.
Hvilken/hvilke hannhunder har du/dere nå?
Stein Lundes Mikkel som blir 5 år i juli, og Mjøskastellets
Emrik som var 2 år i februar. Guttene er far og sønn.
Når og med hvilken hannhund begynte du/dere med
lundehundavl?
Første gang Mikkel fikk prøve seg var i september 2016. Det
ble ingen suksess, det ble ingen paring. Siden har det gått
bedre!

Har din/deres hannhund/hannhunder gitt mange kull og
antall valper til nå?
Mikkel er far til tre kull, med til sammen åtte valper. Det
første et flott kull med fem valper i februar 2018. Fra dette
kullet fikk vi Emrik. I mars 2019 ble Mikkel far igjen, men
denne gangen til bare en valp. I februar 2020 ble Mikkel far
til to B3 krysningsvalper.
Mens vi forbereder denne artikkelen får vi melding om at
Emrik er blitt far til to valper, hans første kull! Og kanskje er
det mer på gang i slutten av mai!
Hva er det beste med avl av rasen slik du/dere ser det som
hannhundeiere?
Det er at vi kan bidra til å bevare rasen, og det er en stor
glede når det blir resultater. En ekstra bonus er at vi blir godt
kjent med mange trivelige tispeeiere.

Hva er det vanskeligste med avl av rasen slik du/dere
opplever det som hannhundeiere?
Vi har erfart at avl med lundehund er en usikker øvelse.
Det kan være vanskelig å treffe riktig tid, og selv om det blir
paring blir det ikke alltid valper. Det kan være frustrerende
både for oss og for tispeeier.
Men selv om det blir noen skuffelser underveis, så er det
desto mer gledelig når det lykkes!
Har du/dere importert evt eksportert noen lundehund?
Ja, Mikkel er importert fra Barbel og Stein Erik Greter i
Luxemburg.
Hva synes du/dere er bra med norsk lundehund?
Omtrent alt! Vi har hver for oss hatt cairnterrier og
flatcoated retriever tidligere. Da vi bestemte oss for hund
igjen ble norsk lundehund valget, og vi har ikke angret.
Det er noe spesielt med disse hundene som gjør at du blir
veldig glad i dem. De har en litt reservert væremåte som gjør
at du setter ekstra stor pris på det når du klarer å gjøre deg
fortjent til deres hengivenhet. De er fantastiske turkamerater
både sommer og vinter, og noe som folk vi møter ofte
kommenterer; hendig størrelse.
Og ikke minst at vi har blitt en del av lundehundmiljøet!
Stiller du/deres hannhund/hannhunder på utstilling? Hvis
du/dere gjør- hva synes du/dere om resultatene de ga?
Vi har stilt begge to med bra resultat, men utstilling er ikke
noe vi har lagt veldig stor vekt på.
Det er viktig for oss å gjøre rasen kjent, og vi bruker alle
anledninger til å fortelle om og informere om disse flotte
hundene.

Har du/dere noen tanker om ditt/deres framtidige avl med
din/deres hannhwund/hannhunder?
Så langt har vi ikke sagt nei til noen tispeeiere så sant
tispa passer til en av hundene våre (sjekker alltid i
Lundehundbasen).
Når det gjelder paring er det tispa som bestemmer, da
gjelder det å snu seg rundt, enten det er jul, nyttårshelg eller
påske, for å få jobben gjort!
Vi regner med at begge vil få nye muligheter, og håper at
hundene våre får flere etterkommere.
Til slutt en oppfordring. Dessverre brukes alt for
få hannhunder i avl, og vi oppfordrer sterkt andre
hannhundeiere til å forsøke å få sin hund i avl.

Lundehund-nytt har over lengre tid
presentert klubbens kenneler. Nå er
tiden inne i nytt år til at hannhundeiere
også får fortalt litt om deres viktige
bidrag i paring og avl.
Vi har mange hannhundeiere som har
bidratt med valper og kull, og hadde
det ikke vært for disse så hadde det
heller ikke vært oppdrett! Og det kunne
vært mange flere hannhunder som
skulle vært brukt!
Redaksjonen tar kontakt, og det er laget
noen spørsmål rundt avl tilpasset hann
hundeiere.
Vi håper på interesse blant hann
hundeiere og følger opp med artikler i
Lundehund-nytt framover.

Når du/dere er på lokale treff med din/deres hannhund/
hannhunder er det viktig å treffe og hilse på eiere med deres
tisper med tanke på avl?
38
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Erfaringer med

Prosjekthunden
Freyr

Farmen-kjendisen

Nila

Intervju med Sølvi Falch
Av Christen Lang, foto Sølvi Falch

Tekst av June Solemsmo,
foto av TV2

Jeg har kjent Sølvi i mange år.
Sammen med eks mannen Stian Sorø
hadde de Fjellfuglens Harald som
de kjøpte fra Clarin Vogth. Harald
var født i 1992. Han ble hele 15 år
og var frisk hele livet. Harald ligger
bak i stamtavlen til mange av dagens
lundehunder. Stian hadde erfaring
med lundehunder før han traff Sølvi.
Som meget ung mann kjøpte han og
familien hans sin første lundehund
av min mor og meg i 1975, NUCH
Hårek av Enerhaugen. Senere fikk
han også sønnen til Hårek, Ålrek
av Enerhaugen og hadde disse to i
mange år.

Vi ble forespurt via
klubben om vi ville låne ut
en valp til TV2 for å delta i
TV-serien Farmen.
Tankene ble mange:
Hvordan ville valpen
få det? Hvordan ville
den takle omgivelsene?
Hvordan ville valpen være
etter oppholdet?
Skepsis ble imidlertid gjort til skamme. TV2 hadde et flott tilrettelagt
opplegg for valpen. Både foran og
bak kamera. Nila - Loock-At Able to
Fagerlinnsdatter - har vist at rasen kan
være mer robust i psyken enn spådd
fra enkelte hold. Hun taklet både ku,
sau, hest, katt og mange mennesker,
og utviklet seg til en svært herlig tillitsfull unghund.

En stor fordel var å få hjem en valp
som var blitt husren (glis). Videre å
se gjensynsgleden mellom Nila med
mamma Nita og pappa Rocky var
herlig å observere. Nila var riktignok
litt overveldet av at pappa slengte leker
mot henne i starten, men kastet seg
etter hvert med i leken. Mens mamma
Nita «himlet» overbærende med øynene før også hun deltok i drakampen.

Fagerlinn Av Revehjerte ble vår første
lundehund og mamma til farmen
kjendisen: Nila er datter av Fagerlinn
Av Revehjerte (Nita) og Linesviken’s
Musken (Rocky). Hun ble født 28.
april 2019 i et kull på tre tisper.

Å være alene hjemme mens mor var på
jobb fikk imidlertid nye dimensjoner
med tre lundehunder i hus. Potteplanter og jord ble slengt veggemellom. Bur
ble vurdert. Men når alle potteplanter
var kremert og erstattet med leker og
tørrfôr, gikk det seg til.

Egentlig var tanken å avvente å beholde valp til event nytt kull senere. Men
nå ble det bestemt å heller beholde
Farmenvalpen selv. Da slapp en potensiell valpekjøper å vente veldig lenge
før de fikk valpen og risikere å få en
påkjent valp.
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Eier er Sunniva Solemsmo, men på
grunn av utdanning ble Nila boende hjemme som før. Helt til matmor
(medeier) brått fikk seg jobb i Oslo,
kombinert med at mamma Nita og
pappa rocky skulle bli foreldre igjen

på selveste julaften. Da flyttet Nila
midlertidig til reservematfar Magnar
Kjøsen, som tidligere har stilt opp som
privatsjåfør for TV-kjendisen til og fra
farmentilværelsen.
Dermed er Nila fortsatt i Trøndelag,
hvor hun deler hus med tervuren Flirt,
«kjører» truck på Flaarønning, men i
coronatiden ble hun som mange andre
permitert. Da ble det god tid til å lære
seg å løse utfordringene med leker som
er såkaldt «hjernetrim». Å bruke lukte
sansen og hjernen på denne måten
virker å tiltale rasen godt.
Nila deltok på dogs4all 2019 og gjorde,
sammen med sine foreldre, eksemplarisk inntrykk ovenfor publikum på
Norsk Lundehund Klubb sin stand.
Flere fikk også gleden av å ta selfie
sammen med kjendisen. Enkelte ble
fullstendig star-struck av å vite at det
var selveste farmenvalpen de så på!

Både Sølvi og Stian har i tillegg til
disse hundene lang erfaring med
Korthåret Vorstehhund som de begge
også har i dag.

Sølvi har nå prosjekthunden
Lundesommer Freyr I2 (No37331/19
(X2)) som hun fikk i 2019. Jeg tenkte
det kan være interessant for dere
å lese om hennes erfaringer, så her
kommer et lite intervju med henne.
Tusen takk Sølvi for at du tok deg tid
til å svare på mine spørsmål.
- Hva gjorde at du valgte å kjøpe en
prosjekthund?
- Lundehundens historie og
bruksegenskaper har alltid fasinert
meg. Og Eleanor Christies innsats for å
bevare rasen har gjort stort inntrykk på
meg. Da jeg traff deg på toget fra Geilo
til Bergen i 2017 der du fortalte meg og
mine barn om prosjektet, ble jeg meget
begeistret. Senere har jeg møtt Lille
Wagtskjold og hennes 3 lundehunder
i Langeskogen, og praten har da gått
livlig med fokus på prosjekthunder
siden det var det jeg var opptatt av. Til
slutt meldte jeg så min interesse for en
slik hund og resten er historie. Takket
være deg Christen kom Freyr så til oss.
- Hvordan opplevde du prosessen med å
anskaffe en prosjekthund?
- Aud Sommer, oppdretter av Freyr,
var meget tålmodig med meg, for jeg
måtte gå noen runder med meg selv
om jeg virkelig ville anskaffe meg en
annen rasen en Vorstehhund. Det er
jo en forpliktelse i mange år fremover
å anskaffe en hund generelt, men
også spesielt fordi det krever en del
av en lundehund som skal bo med en

vorstehhund. Aud ga meg tid, og da
jeg bestemte meg så sa hun at hun
hadde hatt stor tro på at Freyr skulle bli
bergenser. Freyr har fått en meget god
start hos Aud.
- Hva synes du om de forpliktelser det
er å kjøpe en prosjekthund?
Det synes jeg er både bra og nødvendig
for å oppnå suksess i prosjektet. Det er
viktig med klare retningslinjer.
- Hvordan er du fornøyd med hunden
din.
- Jeg er så fornøyd med lille Freyr. Han
har et strålende gemytt og er meget
lærenem, og han er trygg i møte med
andre hunder og vorsthebroren Ziggy
som også digger ham. Freyr er nok
preget av Ziggy, for han løper fort og
hopper høyt og trekker som bare det på
ski. Og så har han lært Ziggy å bjeffe
ved enhver anledning.
- Du har jo tidligere hatt lundehund
og har lang erfaring med andre
hunder. Hvilke forskjeller ved å ha en
prosjekthund opplever du i forhold til
disse.
- Vi hadde lundehunden Fjellfuglen
Harald som ble 15 år og ser store
likheter med ham og Freyr. Freyr har
alle de egenskaper som Harald hadde,
og jeg ser store rasetypiske likheter
mellom ham og Harald. Og jeg blir
stadig minnet om hvordan det var å ha
en lundehund gjennom Freyr. Det er
fascinerende å se hvor like de er.
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for det er veldig individuelt for hver
hund. Noen trenger mye oppvarming,
mens andre blir slitne fortere og takler
ikke så mye.
Du kan ha med hunden på noen
konkurranseplasser, helst utestevner,
og da kan du benytte muligheten til å
trene litt. Bare pass på så du ikke er i
veien for de som skal starte.
Dette kan være et veldig krevende
miljø for mange hunder så pass på
at du ikke overdrive. Små korte og
vellykka økter er nøkkelen her.

Steget inn i rallyringen
Skrevet av Rachel Hamre. Foto Marianne Andersen.

For mange er kanskje det å skulle debutere i konkurranseringen et stort steg. Det har jeg full
forståelse for, og første gang jeg gikk inn i ringen ristet jeg som et aspeløv. Det har blitt mye bedre
med årene, og noen av grunnene til det tenkte jeg å dele med dere.
Det å bli klar for å konkurrere kan
deles i tre deler. Konkurransetrening,
som er den desidert viktigste delen,
forberedelser til konkurransedagen og
selve konkurransedagen.

Treningen:

Vi starter med første og største del.
Når jeg debuterte i lydighetsringen
med Frost, hadde ingen av oss
peiling på hva vi drev på med. Vi
kunne øvelsene, men der stoppet det.
Resultatet den dagen viser også at vi
burde trent annerledes.
Vi har jo gått gjennom alle skiltene
i rally i de forrige bladene, og det å
kunne disse er jo første steg. Dessverre
er det ikke nok å bare kunne
momentene, man må også kunne sette
de sammen til en hel bane. I rally så
bygger dommeren en ny bane for hver
konkurranse. Dette vil si at du kan
få de 30 skiltene i klasse 1 i mange
forskjellige rekkefølger.
Det å kjede sammen øvelser er en
viktig ting å kunne. Det er viktig å
bygge opp hunden, så man begynner
med to til fire skilt og går disse etter
hverandre. Belønn masse og bygg opp
forventningene til hunden. Skilt skal
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bety gøy.
Jeg pleier også å bygge opp startskiltet
veldig. Jeg passerer det og løper
tilbake og belønner masse med leke
eller godbiter. I perioder gjør jeg dette
noen ganger på hver trening. Da får
jeg veldig fokus idet vi passerer første
skiltet.
Når man har kommet godt i gang
med å sette sammen skiltene i et kjent
miljø, tar man med seg skilt og hund
ut på nye plasser og trener. Parker,
parkeringsplasser, fotballbaner og
hagen til venner er fine plasser. Øk
vanskelighetsgraden forsiktig så
hunden takler det og klarer å beholde
fokus. Det er greit å tenke at man
skal gjøre treningene vanskeligere
enn en konkurranse. Etterhvert kan
man trene hunden midt i gågata en
lørdags formiddag, med masse folk
og forstyrrelser rundt. Hvis hunden
ikke klarer øvelsene og mister fokus
har du gått for fort frem og må gå et
steg tilbake. Dette skjer oss alle. Når
man øker vanskelighetsgraden, så
øker man også smakelighet og antall
godbiter.
Når du føler hunden fint klarer å gå
en hel bane uten belønning annet enn

ros, gjerne i et miljø med forstyrrelser,
så kan det være på tide å tenke på å
melde seg på en konkurranse.
Dette gjøres inne på NKK sine sider
under aktiviteter og prøver. Det
arrangeres mange prøver i løpet av
året, så det bør være mulig å finne noe
i nærheten.

Forberedelsene:

Når man har bestemt seg for at man
vil starte, er det viktig å sette seg inn
i reglene. Disse ligger på nkk.no og
rally-lydighet.com.
Hvis du har muligheten til det, vil
jeg anbefale og se på en konkurranse
eller to. Man kan lære mye av dette,
i tillegg til at man vil se at det ikke
bare er border collier som går med
superkontakt i rally. I denne sporten
er det alle raser fra chihuahua til
grand danois og fra huskyer til border
collier.
Legg merke til hvordan folk varmer
opp og når de gjør seg klar for å inn i
ringen.
Dette med oppvarming og
startrutiner er noe man må prøve seg
frem til på trening og konkurranse,

Dagen før konkurranser har jeg laget
meg ei liste med ting som skal gjøres
og pakkes. Jeg deler opp godbiter til
hunden, det beste han vet, som kun
brukes på konkurranse, lager niste
til meg selv med litt snacks, finner
frem veibeskrivelse, legger frem klær
og pakker sekken. I sekken har jeg
vaksinasjonskort, ei vannskål og
vann, ekstra klær og nummerholder.
Stol og bur kan også være kjekt å
ha med. Alt dette er da ting jeg ikke
trenger å stresse med neste dag.

Konkurransedagen:

Det er lett å la nervene ta overhånd
denne dagen, men jo mer du har
forberedt deg, jo bedre vil det
forhåpentligvis gå.
Det kan være lurt å være ute i god tid,
så du kan orientere deg på plassen og
finne ringen din. Ofte følger det med
et kart sammen med startlistene så
man kan se på forhånd hvor man skal.
Noen deler ut startnummer når man
møter opp til briefing, mens andre
plasser har et sekretariat man henter
det i. Dette står i pm-en man har fått
på forhånd. Det kan være greit å få
hentet startnummeret med en gang,
så det er ute av verden.
Jeg liker å ha hunden med inn en
gang eller to før start, så den kan se
seg rundt og avklimatisere seg litt. Jeg
varmer gjerne også litt opp i noen få
minutt før jeg legger den i bilen eller
buret. Det er her dette med å prøve
seg frem med hva som funker for dere
kommer inn.
Før start er det 10 minutter briefing
av bane. Ringsekretær roper opp de
som skal inn i klasse 1, og dommer
forteller da litt om banen og slikt
og man har mulighet for å stille
spørsmål. Det er også muligheter for
å stille spørsmål til dommer under

hele brifingen, så er det noe du lurer
på, ikke vær redd for å spørre. De
har garantert fått spørsmålet før.
Dommere er generelt veldig trivelige
mennesker som ønsker at du skal
lykkes. De synes ikke det er gøy
å diske folk, så tenk på dem som
støttespiller istedenfor noen som er
ute etter å få deg til å mislykkes.
Når du briefer banen, så tenk at
du har hunden ved siden av deg
og beregn plass til den i forhold til
skiltene. Kanskje er det noen plasser
i banen som kan være mer krevende
for deg og hunden, og da kan det være
lurt å lage deg en liten plan på hva du
kan gjøre der for å gjøre det enklere
for hunden.
Når briefingen er over er det på tide
å hente hunden og gjøre seg klar. Om
det er mange før deg kan det være
greit å vente litt med å hente den
og heller bruke tida på å se for deg
banen og hvordan du skal gå den.
Hvis nervene prøver å få overhånd,
kan det være greit å huske på pusten
og at dette faktisk skal være gøy. Det
vil også bli enklere for hunden om du
klarer å holde nervene i sjakk.
Ringsekretæren passer på at du står
klar i oppvarmingsområdet når
hunden før deg går banen.
Når det er din tur, får du beskjed av
dommer at du kan starte når du er
klar. Ikke start med en gang om du
faktisk ikke er helt klar. Ta deg tida
til å få kontakt med hunden og pust.
Pust er viktig. Jeg pleier å si på kurs at
alle skiltene det står stopp på, som er
en del, der står det egentlig pust. Du
har det ikke travelt og du har betalt
for å være der.
En annen ting som kanskje kan
være greit å tenke på, er at publikum
faktisk følger veldig lite med. De fleste
som er der skal starte selv og er mest
opptatt med seg og sitt. Skulle du
eller hunden finne på å gjøre noe rare
greier, så er det garantert noen som
har gjort det samme før deg.

konkurranse var verdt jobben igjen.
Så belønn!
Om du skulle diske eller ikke gjøre
det så bra som forventa, så ta det som
læring. Det er en fin mulighet til å se
hva som krever mer jobb og hva som
faktisk har fungert bra.
Det er så utrolig mye mer som kunne
vært skrevet om akkurat dette, og
som er skrevet om emnet. Dette er jo
bare toppen av isfjellet, men håper det
kan være til hjelp for de som vurderer
å kaste seg ut i den veldig gøye
konkurranseverdenen.
Jeg vil sterkt anbefale å gå kurs.
Både rallykurs og generelle
konkurransekurs også er det viktig å
trene. Bygg opp hunden til å takle all
slags vær, forstyrrelser og settinger.
Da blir konkurransen så mye enklere
for dere begge. Nå som alt er stoppet
opp av konkurranser og man gjerne
har litt ekstra tid, er det jo veldig fint
å kunne bruke tiden på noe fornuftig
som hundetrening.
Håper å se mange lundehunder i
rallyringen når ting åpner opp igjen.

Jeg skjønte det var kommet
noen spørsmål om hvorfor det
ikke var bilder av Frost i forrige
artikkel. Jeg måtte dessverre
avlive han i desember, men jeg
vil alltid være evig takknemlig
for alt han har lært meg. Det
var han som fikk meg inn i
konkurranseverdenen og kom
med utfordringer som måtte
løses, som jeg lærte masse av.
Så jeg er der jeg er i dag takket
være han. Min lille sarte sjel.

Når dere har kommet gjennom
banen, belønn hunden! Uansett om
det gikk bra eller dårlig, belønn.
Dette lærte jeg på den harde måten
med Frost da jeg var så nervøs at jeg
glemte å belønne. Hundene er ikke
dumme og han skjønte fort at det da
ikke var noe poeng å jobbe når det
var konkurranse. Dette krevde da
masse jobb for å få han til å synes
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Anti-bjeff trening på en positiv måte
Av Elin Mariboe, foto Dagrunn Mæhlen
Bjeffing på andre hunder i flokken ute

Mange har tatt kontakt
med meg etter jeg la ut
noen tips om trening
av anti-bjeffing på
Facebook-siden til Kennel
Lundepoten.
I denne artikkelen vil jeg
gi en grundigere innføring
i hvordan en kan trene
anti-bjeffing på en positiv
måte.

Så lenge hundene er sammen i flokken bjeffer de sjelden på hverandre.
Unntaket i min flokk er Eirunn buhund som bjeffer for å holde flokken
samlet når vi er på tur med frislipp.
Hun gjeter dem rett og slett, og dette
er bjeff hun må få ha.
Noe annet er det når en hund kommer
fra et annet sted enn den første, og
den hunden som ser den andre kommer, løper den hylende og bjeffende i
møte. Dette er også normal adferd –
en hund på vei inn på mitt territorium
må varsles om, men dette er bjeffing vi
kan dempe.

Eksempel 1: Hekla har vært på tur
uten flokken, og når hun kommer
hjem, bjeffer både hun og de som har
vært hjemme mot hverandre som for
å si ifra at «her er jeg!» og «her er vi».
I slike situasjoner går jeg foran de som
står innenfor gjerdet og bjeffer, sier
«det er jo bare Hekla» og kaster godt
med godbiter til dem på bakken slik at
de får andre ting å tenke på. Hekla kan
så komme stille inn i flokken igjen, og
roen er opprettet.

Eksempel 2: Bikkjene er ute, en hund
blir igjen foran huset, de andre leker
på plenen bak huset. Når hunden som
har vært foran huset runder hjørnet, begynner Lykke å bjeffe på den.
Jeg roper til meg Lykke og belønner
henne. Når dette har blitt gjentatt
mange nok ganger, slutter Lykke å
bjeffe når hun ser en av de andre bikkjene komme rundt hjørnet, hun løper
i stedet til meg for å få godbit, og det
får hun. Slik har jeg snudd en betingelse for hunden. Før var belønningen
hunden ga seg selv å bjeffe på annet
flokkmedlem, nå er belønningen for
ikke å bjeffe å komme til meg å få
godbit. Jeg bruker denne teknikken på
ganske mange forstyrrelser, f.eks. biler
som kjører forbi eiendommen vår. Da
kommer hundene løpende til meg for
å få godbit.

Eksempel 1 – et husstandsmedlem
kommer hjem: Min sønn kommer
hjem fra skolen. Hundene hører det
slår i porten og begynner å gjø samtidig som de ser på meg. De vil fortelle
meg at det kommer noen. Jeg må bekrefte dem for å få dem til å tie. Dette
gjør jeg ved å forbli rolig «det er jo
bare Theodor, flinke jenter – kom, skal
dere få godis» Ingen får godis før de
har satt seg foran meg og sluttet å bjeffe. Så kan Theodor komme inn døren
og alle får hilse.

godbit når det kommer fremmede.
Da viser jeg hundene at dette er greie
folk som skal få komme inn til oss.
Jeg belønner hundene for slutt på bjeff
og fin hilsing. Slik blir hundene mer
opptatt av meg og godbitene, og de
fremmede kan få komme inn og få av
seg klær og sko.

Jeg tar for meg bjeffing
i forskjellige hverdags
situasjoner.
Når noen kommer på besøk
Grunntrening
Dette er kommandoer hunden
må kunne før du vil lykkes med
anti-bjefftreningen.
Kommandoene 1 til 3 øves inn i
forkant av denne treningen, kommandoene 4 øves inn under denne
treningen:
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1. Den må kunne komme når du
roper på den
2. Den må kunne sitt, dekk og stå
3. Den må kunne gå ved fot og
vite hva versågod betyr
4. Den må kunne hysj og nei
Jeg anbefaler ikke ren nei-kommando
til denne treningen, heller en setning

som viser din sinsstemning, f.eks.
«Det der er ikke nødvendig» (du gir
blaffen i det som skjer), «Det er en
skjære, den lar vi være» (du forteller
hunden at dette er ikke noe å bry
seg om), «Hva driver du med?» (du
forteller hunden at dette egentlig ikke
er lov).

Når du er inne sammen med hunden

Jeg opplever at lundehunder vil vite
hvor eieren er, og at noen bjeff rett og
slett er «hvor er du?-bjeff». Slike bjeff
belønner jeg ved å kalle hunden til
meg.

Eksempel: Irja er i stuen nede, jeg er
på kontoret oppe. Hun kommer ut
i gangen og sier VOFF, jeg roper på
henne fra der jeg sitter, og hun kommer lykkelig logrende opp trappen og
legger seg ved min side.

Bjeffing på andre hunder i flokken
inne

Hunder kan ikke telle, det vet vi med
sikkerhet, og noen ganger husker de
heller ikke at de er flere med fire poter
i huset. I slike situasjoner viser jeg
hvor oppgitt jeg er over at en bjeffer på
en annen som tasser over gulvet.

Eksempel: Irja ligger på kjøkkenet der
jeg er, Hassel kommer tassende fra
stua, og Irja begynner på et bjeff. Jeg
bryter henne av ved å si med veldig
oppgitt tonefall «Det er jo bare Hassel,
Irja, slutt med det». Irja går under
danig Hassel i møte og logrer som for
å si unnskyld at jeg knurret på deg.
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Hunden kan godt få lov å varsle at
noen kommer på besøk, men den skal
slutte med varslingen når du har fått
oversikt over situasjonen og sier det er
greit. Det er du som leder av flokken
som må ta kontroll, og hunden må
akseptere at det er du som har første
linjen.

Eksempel 2 – en fremmed kommer
Når jeg får besøk av folk som ikke
kjenner hundene fra før, går jeg ut og
møter folk mens hundene blir igjen
inne, skjellende. Ingen hund får slippe
ut og hilse før den er rolig. Da bruker jeg inngangsdøren slik at jeg står
mellom hundene og de som kommer.
Åpner opp døren litt og sier til hundene at dette er greit. De kan få hilse
hvis de er rolige. Tar ut en og en hund
i rett rekkefølge – de som er mest glad
i fremmede får først komme ut. De
som er minst glad i fremmede kan det
hende jeg tar på armen for å roe dyret
– alt etter situasjonen. Så får alle hilse
ute før vi går inn. Hundene får også

Eksempel 3 – håndverker på besøk
Det hender en har en håndverker
eller to på besøk som går ut og inn av
huset noen ganger i forbindelse med
oppdraget. Det er veldig fristende å
bjeffe litt hver gang han går i døren.
Her bruker jeg likegyldighetsfaktoren
– jeg sier til bikkjene at dette er ikke
noe å bry seg om, jeg gidder ikke å gå
til døren hver gang han kommer, og
viser med hele meg at dette er normalsituasjonen i dag. Bikkjene roer
seg og aksepterer. Når jeg lærer inn
dette, blir jeg stående i gangen ved
ytterdøren og belønne med godbiter
de første gangene håndverkeren går ut
og inn. Siden kan jeg bare kremte eller
drive på med mitt – en hund kommer
kanskje ut i gangen når håndverkeren
er der, men hunden leser meg og ser
at jeg ikke bryr meg, så da går den og
legger seg igjen.
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Når hunden hører noe utenfor huset
Det er mye utenfor huset som kan
bjeffes på – biler, skjærer, andre hunder som bjeffer, noen som snekrer osv.
Her bruker jeg den oppgitte siden av
meg igjen «det er bare en skjære, la
den være» eller «det var naboen, den
skal ikke til oss». Ingen respons fra
meg utover dette forteller bikkjene at

Når vi går forbi ting som rører seg på tur (biler, sykler)
dette ikke var noe de skulle bry seg
med.
Noen ganger ønsker jeg at hundene
skal ta det som er ute, f.eks. en skjæreflokk i bærbuskene. Da slipper jeg
dem ut halsende, de gjør jobben og
kommer inn igjen for å få godbit.

Andre ganger kan jeg ha glemt igjen
en hund utenfor som skulle på do. Da
sier denne fra på utsiden av døren, og
de som er inne kommer bjeffende for
å fortelle meg at det er en igjen ute. I
slike situasjoner får alle godbit når jeg
har hentet den som var ute. Det er ok
å si ifra at vi mangler et flokkmedlem.

Her bruker jeg samme triks som over
– kaller inn hunden på venstre side og
belønner. Det er fint å øve på dette i
kontrollerte former først. Finn et sted
der det er trafikk, men ikke trafikk
hele tiden. Kall inn hunden på venstre
side og belønn hver gang det passerer

en bil eller sykkel. Etter hvert vil hunden forstå at dette er ting den ikke skal
bry seg om, og du får en hund som
ikke bryr seg om det som passerer.
Hvis du ikke får hunden din til å
konsentrere seg om deg og godbiten,
kan du hive deg rundt, peke på noe

i grøftekanten og kaste godbiten dit.
Det vil fange hundens oppmerksomhet og få blikket dens vekk fra det som
rører seg. Du viser samtidig at du tar
ledelsen ved å peke ut noe mer interessant.

Når hunden er ute i hagen alene

Når hunden er ute alene for å lufte seg,
og den finner noe å bjeffe på – kall den
inn igjen og gi godbit. Når den har tid

til å bjeffe er den mest sannsynlig ferdig med det den måtte gjøre.

den mindre mulighet til å patruljere.
Alternativt gi den en soveplass og ikke
noe annet mens du er borte. Mine
hunder ligger ute i en hundehenger,
tidligere hadde jeg dem i en hundegård med hundehus. Min opplevelse
er at hundene setter pris på å være

alene i et mindre område. De føler seg
tryggere og bjeffer mindre. Husk alltid
å belønne at hunden tilbyr seg å gå inn
i et bur eller et annet rom når du forlater den. Belønn også når du kommer
hjem.

med Hekla løs i skogen – plutselig
står hun og skjeller under et tre. Jeg
går da inn og kikker opp i treet, roser
henne masse for det hun har funnet,
setter på henne båndet, sier vi må la
byttet være, og tar henne med meg ut
av situasjonen. Det er viktig for meg å
belønne denne oppførselen, da hun jo
ikke gjør noe galt. Hun viser meg rett

og slett noe jeg skal hjelpe henne med
å få tak i. Når det ikke er mulig å få
tak i det er det likevel viktig å belønne
henne for funnet. Hadde jeg vært sint
og kjeftet på henne, ville hun ha viket
unna meg og fortsatt med sitt. Jeg velger derfor å gå inn den positive veien.

hundene rauser ut døren, kaster jeg
godbitene, og de blir opptatt av dem i
stedet for å bjeffe. Begynner en å bjeffe, blir de kalt inn igjen og må prøve
på nytt å gå ut døren. Jeg har nulltolleranse for bjeffing på morgenen. På
dagtid når naboene er våkne er jeg
ikke like nazi på et bjeff, men jeg vil
ikke ha full hals, da blir hunden kalt
inn igjen.

en og en hund til alle er ute. Da er
det klar kommando «gå og tisse» og
ingen godbit før de kommer inn igjen. Denne rutinen kjenner hundene
veldig godt. De forter seg å tisse, og
kommer raskt inn igjen for å finne sin
soveplass og få sin godbit. Hunden
som går ut for så og ville inn igjen
uten å tisse, får ikke komme inn. Jeg
blir stående og vente på den, men
slipper den ikke inn før den har tisset.
Slik får jeg preget en adferd og lagd en
rutine.

Når du møter mennesker på tur
Her praktiserer jeg gå ved fot – hunden skal inn ved min venstre side og
gå der mens vi passerer. Den får godt
med godbiter de første gangene, slik at
den forbinder det å passere noen ute
på tur med godbit. Etter noen ganger
vil hunden søke seg inn på fot når det
er i ferd med å oppstå en møtesituasjon. Hunden plasserer seg fint ved
din venstre side og får sin godbit. Med
Hassel som ikke likte disse situasjonene særlig godt til å begynne med,
har jeg latt henne gå bak meg. Da viser
jeg henne at jeg beskytter henne. Hun
går der mye helt av seg selv nå når hun
trenger beskyttelsen. Og det er helt
slutt på bjeffing på passerende ute.

Eksempel 1: På tur i lysløypa går
hunden fritt i bånd – hver gang det
kommer noen imot dere eller bak dere
som vil forbi, kall hunden inn til din
venstre side og belønn. Belønn gjerne
flere ganger mens personen passerer.
Dere trenger ikke stoppe opp om du
klarer å belønne i fart.
Eksempel 2: Du vil kanskje hilse på
den du møter, men hunden skal ikke
hilse. Kall hunden inn på venstre side
og belønn. Kommander hunden i stå,
gjerne foran deg, og fortsett å belønne
hunden mens du snakker med den
dere møtte. En lundehund er ofte veldig opptatt av eieren, så dette er ganske
lett å få til med denne rasen.

Eksempel 3: Du vil hilse på den du
møter, og hunden skal også få hilse.
Kall hunden inn på din venstre side og
belønn. Si vær så god til at den kan få
hilse og belønn den etterpå. Jeg bruker
også selve hilsingen som belønning –
for å få hilse må hunden ikke bjeffe,
forholde seg rolig og ha alle fire labber
på bakken. Da kan den få hilse, og det
blir belønningen.

Eksempel 1: Hunden din bjeffer og
drar mot den andre hunden som kommer. Da snur jeg retning, drar min
hund andre veien noen skritt og snur
så igjen for å prøve på nytt. Hver gang
hunden bjeffer snur jeg og går motsatt
vei noen skritt. Hunden får altså ikke
lov å passere når den bjeffer. Til slutt
blir hunden lei av all denne snuinga
og skjønner poenget mitt. Vi passerer
med hunden i slakt bånd på venstre
side og jeg roser masse, masse, masse
og er hoppende glad! Det er viktig
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å vise hunden at jeg er fornøyd med
den.
Dette er noe som må øves ofte for at
det skal sitte godt, ellers er det vanskelig å få til.
Eksempel 2: Vi skal passere en annen
hund som står inne på sin eiendom og
forsvarer sitt område med bjeffing. Jeg
bruker samme teknikk som over, men
her belønner jeg med masse godbiter
når vi passerer. Noen ganger snur jeg
resolutt og går en annen vei. Dette gjør
jeg både for å skuffe den hunden som
bjeffer på oss og egne hunder: Med
bjeffing blir det ingen hilsing – sorry!
Eksempel 3: Noen ganger kan en oppleve at en møter en annen hund som
er løs. Situasjonen oppstår så brått at
det å trekke seg tilbake ikke er noe
valg uten av det blir flukt, og det vil
trigge jaktinstinktet til den løse hunden. I og med at den er løs og mine

Hund alene hjemme er ikke mulig
å få til å slutte å bjeffe. Du er jo ikke
der å kan korrigere den. Men; du kan
gjøre situasjonen hjemme litt tryggere
for hunden, slik at den ikke trenger
å ha så stort ansvar. La hunden få et
begrenset areal å være på. Det vil gi
Skjellende bjeffing
Lundehunden er jo en fuglehund, og
veldig få av dem er skjellende. Blant
prosjekthundene finner vi imidlertid
noen som skjeller. Min Hekla er en
sådan. Det er forskjell på bjeffing og
skjelling. Når en hund skjeller er den
i en boble den ikke kommer ut av før
du aktivt går inn og bryter boblen.
Jeg har opplevd dette flere ganger

Når vi går forbi andre hunder på tur
Dette er ofte det vanskeligste å lære
inn. Og nå etter koronakrisen er det
nok mange som må lære dette på nytt
her i huset. Her jobber jeg med en og
en hund og setter de sammen først når
alle kan det. Det kan være lurt å alliere
seg med noen andre som har hund for
å trene dette. Bruker samme teknikk
med å kalle inn på venstre side, men
har også flere knep:

Når hunden er alene hjemme

er i bånd blir forholdet mellom mine
og den andre veldig skjevt, og det
kan komme til glefsing og biting. Jeg
bruker da meg selv – forholder meg
rolig, men fortsetter å gå, viser hundene mine at jeg er trygg, snakker til
den andre hunden at vi skal bare forbi,
sier til mine hunder at vi skal gå forbi,
tar min lederhund tett inntil meg så
hun ikke skal stå alene i situasjonen,
og har på denne måten klart å passere
en løs border collie flere ganger, kun
ved å vise at jeg er en vennlig innstilt
flokkleder. Om det er trygge forhold
å slippe hunden løs fra båndet, kan
denne situasjonen løses slik også. Da
blir din hund og den andre likeverdige
parter. Så fortsetter du bare å gå og
roper på din hund. For all del ikke bli
stående, da støtter du din egen hund i
et angrep, og det er ikke lurt.

Bjeffing når du slipper hunden ut døren
Eksempel 1- på morgenen og dagen:
Det er naturlig at hunden er uthvilt
og ivrig på morgenen. Jeg lar mine få
hilse i en glad orgie med hoppende
hunder – det er ganske voldsomt og
veldig ulveaktiv. Når hilsingen er over
lar jeg dem få roe seg inne med at de
må sitte og få en godbit før jeg slipper
de ut i gangen. Der tar vi på sele for
morgenturen – hundene får igjen kos
og klapp for å roe seg. Så tar jeg fram
en håndfull godbiter som jeg holder
klar ved døren når jeg åpner den. I det

Eksempel 2 – på kvelden: På kvelden
står jeg i dørsprekken og slipper ut

Oppsummering
Som dere ser av eksemplene mine
handler det meste om gode rutiner.
Rutiner gjør hunden trygg. Når hunden vet hva som kreves av den, vil den
ikke bare bli tryggere, men også bjeffe

mindre. Det er ikke behov for det da.
Når det er sagt, så er ikke anti-bjeff
trening å få bort all bjeffing – det er
trening for å få bedre oppførsel på
hunden – noe språk må hunden få

lov å ha igjen, men den skal høre på
eieren sin når eieren sier det ikke er
nødvendig.
Lykke til med anti-bjeff-treningen!
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Det er sesong
for hoggorm
igjen
Av Dagrunn Mæhlen og Jon Wagtskjold
Foto Jon Wagtskjold

Innkalling uten godbit
Tekst Elin Mariboe, foto Jon Wagtskjold

Anya kalles inn uten godbit

Når innkalling av hunden er lært inn ved hjelp av godbit, hvordan får man da vekk
godbiten og likevel står igjen med sikker innkalling?
Dette spørsmålet har jeg fått fra en
leser av Lundehund-nytt. Spørsmålet er
relevant for mange av oss. Er det sånn
at når en har lært inn en øvelse med
godbit, så må en for resten av hundens liv
fortsette å gi godbit hver eneste gang den
utfører øvelsen?
Svaret er nei. Men; det er ikke mulig å få
vekk all belønning. Trikset er å få hunden
til å jobbe for en belønning som den
ikke vet når kommer. Når dette er sagt,
så er det verdt å nevne at en belønning
kan være et klapp, ros, en godbit eller
en leke. Hunder er forskjellige og liker
forskjellige belønninger. Noen trenger
ikke belønning i det hele tatt for å følge
sin eier. Å følge eieren er belønning godt
nok.
Når en skal trene vekk godbiten ved
innkalling gjør man følgende:
1. Kall inn hunden – gi den en godbit.
2. Kall inn hunden – lek med den.
3. Kall inn hunden – kos med den
4. Kall inn hunden – si bra!
5. Kall inn hunden
6. Kall inn hunden – gi den en godbit
7. Kall inn hunden
8. Kall inn hunden – lek med den
9. Kall inn hunden
10. Kall inn hunden – kos med den
11. Kall inn hunden
12. Kall inn hunden – si bra!
13. Kall inn hunden
14. Kall inn hunden
15. Kall inn hunden – gi den en godbit
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Fortsett slik med å øke intervallene
mellom det gjeveste den vet – om det er
en leke, godbit, kos eller verbal ros. Etter
hvert varierer du også intervallene slik at
det ikke er noe system i dem. Til slutt er
du kanskje nede i en fysisk belønning om
dagen ved innkalling. Selv praktiserer jeg
ingen fysisk belønning ved innkalling når
hundene slippes ut i hagen utenom en
sjelden gang. Unntaket er på kvelden når
de skal legge seg i burene etterpå. Da får
de en kjeks når de har lagt seg fint i buret.
Dette er fast rutine, og sikrer en rask
tur ut uten for mye snusing før leggetid.
Utover dette kalles hundene inn flere
ganger i løpet av en dag med glad stemme
og et lite «flink» når de kommer inn
døra. Belønningen er rett og slett at de får
komme inn igjen.
Med valper begynner jeg å gi godbit/
leke med en gang valpene har fått øyne
og motorikk oppe å gå. Slik sikrer jeg
at de vet hva belønning er. En valp får
godbit, ros, klapp eller lek hver gang den
kommer inn fra den er 8 uker gammel.
Dette fortsetter jeg med til den er
over den verste trassalderen ved ca. 10
måneder. Det vil si at i denne perioden
har jeg alltid en belønning innenfor
rekkevidde.
Dette prinsippet med at hunden må
gjøre flere og flere øvelser før godbiten
kommer, kan brukes innenfor all
trening. Hunder som går ei hel løype
i agility eller rally-lydighet før den får
belønningen sin, er ofte trent på denne

måten. En begynner da med å trene
inn enkeltøvelser med belønning hver
gang, før en avanserer til at hunden gjør
flere øvelser etter hverandre før den får
belønningen. Til slutt vet hunden at
den må fullføre en hel serie øvelser før
belønningen kommer.
Tilbake til innkalling – når hunden ikke
vet når den får sin favorittbelønning ved
innkalling, vil den komme hver gang
for å sjekke. Skulle den til slutt velge å
ikke komme, har du kanskje gått for fort
frem. Begynn på nytt med å belønne
hver gang, før du ganske raskt reduserer
intervallet mellom belønningene. Hold et
hyppigere intervall en stund før du øker
det ytterligere. Det er intet nederlag å
måtte gå tilbake et steg i treningen. Det
skjer selv den flinkeste hundetrener, og
er helt normalt. Husk at det er et levende
vesen med egen vilje vi har med å gjøre.
Det aller viktigste i all hundetrening, er at
du som eier av hunden er den morsomste
og beste kompisen hunden din kan tenke
seg. Når dere er enige om den statusen,
har dere utviklet et bånd som vil gjøre all
trening lettere.

Hoggormen er den eneste giftige slangen i Norge. Om vinteren ligger huggormen
i dvale, men kommer ut om våren når det blir varmere i været.
Hoggormen finnes i det meste av SørNorge og er funnet så langt Nord som til
Rana i Nordland. Hunder som kommer i
nærkontakt med hoggorm blir som oftest
bitt i snute, hodet eller et bein.
30 % av alle bitt hvor huggormen biter
uten å sprøyte inn gift. Disse bittene er
ikke farlige. Hvis hoggormen derimot
sprøyter inn gift når den biter, kan
hunden bli veldig dårlig. Hvor syk
hunden blir av giften kommer an på
giftmengden, hundens helsetilstand
og hvor den blir bitt. Bitt i beina
eller hodeområdet gir oftere alvorlig
forgiftning.
I august 2018 ble Hilde Birgitte Berg Altø
sin lundehund Vilje (Hakon) bitt av en
hoggorm. Det skjedde langs en veg der
det ikke har blitt observert hoggorm på
en mannsalder. Vilje ga ingen tegn på
at han hadde blitt bitt, og ga heller ikke
noen uttrykk for at noe var skjedd.
Dagen etter haltet han plutselig da han
hoppet ned fra senga. Hilde lot det gå
noen timer, da hun trodde det var et
overtråkk. For sikkerhets skyld besøkte
hun veterinær senere på dagen. Vilje ble
undersøkt men fant ingen ting. Hilde ble
spurt om det kunne være ormebitt, noe

hun avviste fordi Vilje ikke hadde gitt
noen tegn på det.
Senere på kvelden/natten ble Vilje verre,
labben var som en menneskehånd i
størrelse, den verket osv. Hun reiste av
gårde til veterinær en gang til. Det var nå
klare indikasjoner på hoggormbitt, og det
ble satt motgift intravenøst.
Det ble lange dager med hund i dårlig
form, men med god pleie og ro (ja det er
ikke enkelt med flere hunder i hus), så ble
han frisk og fin igjen. Eneste sporet av
denne opplevelsen er at pelsen er veldig
tynn i området der bittet skjedde.
Hilde sier: "- Jeg er fortsatt livredd orm
på vegne av mine firbeinte, men så er
det noe med å la hundene leve livet også.
Jeg mener de må få løpe rundt, kose seg,
gjøre som hunder skal – gjerne i skog
og mark – selv om jeg aller helst skulle
hatt de kloss inntil meg i ormeområder
eller terreng generelt. Jeg anbefaler alle
dere som reiser rundt omkring om å
undersøke hvem som har veterinærvakt
i området du er, i tilfelle uhellet skulle
være ute."
Ingen hunder reagerer likt når de blir bitt
av hoggorm. Selv om en hund har blitt

bitt tidligere og det gikk bra, er det ikke
sikkert den reagerer på samme måte hvis
den skulle være uheldig å bli bitt på nytt.
Oppsøk derfor alltid veterinær. Hunden
bør være i ro i 1-2 uker etter den ha vært
behandlet for huggormbitt og den bør
følges opp med helsesjekk og eventuelt
blodprøver.
Det dør noen få hunder hvert år som
følge av hoggormbitt, men de fleste som
kommer raskt til behandling blir helt
friske uten å få varige senskader.
Kilder: NKKs temamelding om hoggorm
og Hilde B.B. Altø.

Hva gjør du hvis hunden er bitt
• Oppsøk veterinær snarest
• Hold hunden (og deg selv)
rolig
• Ikke forsøk å suge ut giften
• Ikke skjær i såret
• Ikke sett på trykkbandasje
Symptomer på huggormbitt
• Øm hevelse i huden
• Blårød hudfarge
• Slapphet
• Ustøhet
• Akutt oppkast/diarè
• Rask pust
• Bleke slimhinner
• Uregelmessig puls
• Kollaps
Kilde: NKK

Kvelden dagen etter bittet. Foto Hilde B.B. Altø.

Tre dager etter bittet. Foto Hilde B.B. Altø.
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Da kan det bli dyrt for en
arrangør å invitere en dommer
som bare dømmer en rase.
Det stiller seg litt annerledes
om rasen er stor, da kan
dommeren jo dømme en hel
dag. På bakgrunn av dette er
det vanlig at en ny dommer
utvider autorisasjonen til å
dømme flere raser etter hvert.
Selv dømmer jeg 100
forskjellige raser i flere
grupper.
For tiden er det mangel på nye
dommere i Norge.

Fra Svenska Lundehundsällskap sin 40 års jubileumsutstilling, 2017 i Munkfors, Christen Lang sammen med dommeraspirant Irene Donné.

Hva skal til for å bli dommer,
og hva gjør han egentlig?
Tekst av Christen Lang,
foto Jon Wagtskjold

Å bli dommer er et lagt lerret å bleke. Det første som kreves er en
spesielt stor lidenskap for hunder og hundesport.
Det tar lang tid. For mitt
vedkommende startet det med
eget oppdrett og utstilling av
egne hunder i ung alder. Så ble
jeg ringsekretær og fikk verv
i diverse hundeklubber før
jeg gikk på dommerkurs, tok
eksamen og fikk begynne som
dommerelev med mulighet
til å kommunisere med
dommeren i ringen. Til slutt
avsluttet jeg med å avlegge
prøvebedømmelse som
dommeraspirant.
Å ha grundig kunnskap om
sporten på alle nivå er viktig
for en kommende dommer.
Det er et stort ansvar man
påtar seg når man skal
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evaluere andre oppdretteres
arbeide. Dette er ofte folk som
har drevet oppdrett i mange
år. Da må dommeren ha god
kunnskap om anatomi, og
stor forståelse for den enkeltes
rases spesifikke særtrekk. Og
god kunnskap om rasenes
bruk siden standarden er
bygget på den. Og det er
også viktig for en ny utstiller
å føle at dommeren har god
kunnskap om rasen.
Det er flere typer dommere.
En Allround dommer
dømmer alle raser. Det finnes
400 forskjellige raser anerkjent
av FCI.

De fleste starter med egen rase
og de rasene som er beslektet
(i samme gruppe). De første
rasene jeg ble autorisert for
i 1975 var setterrasene siden
det var Engelsk setter jeg
startet oppdrett av. I dag er jeg
spesialdommer for den rasen
og for Norsk Lundehund og
Shiba.
For å betegnes som
spesialdommer må dommeren
ha drevet oppdrett av
rasen det gjelder, og ha en
inngående kjennskap til
akkurat den rasen.
En dommer dømmer mellom
70 og 80 hunder per dag.

Jeg mener at raseklubben her
har et ansvar ved å oppfordre
egnede personer til å søke
om å bli dommer og gi dem
både økonomisk og personlig
støtte. Dette vil være en
god investering av klubbens
midler.
I Norge har vi et spesielt
stort ansvar for å få frem
nye dommere for de norske
rasene.
Hva er så en egnet person
for å bli dommer og hvilke
egenskaper er det nødvendig
å ha?
Vedkommende må kunne
være objektiv og bare dømme
hundene ut fra rasens
standard. Man må ha øye for
type. Hva som gjør at en hund
er et spesielt godt eksemplar
av sin rase. Det nytter ikke
om en hund er velbygget og
velgående hvis den mangler
type (de detaljene som er
viktig i rasen).
En dommer må kunne
behandle utstillere på en
høflig og vennlig måte. Han
må selvfølgelig også behandle
hundene på en ordentlig måte.
Og ikke minst må han/hun
kunne rasens standard.
Hvis du selv har stilt ut
hunder, noe som jo er en
forutsetning for å bli dommer
vet du jo hva du selv forventer

å bli behandlet og da oppfører
du deg slik du selv ønsker å bli
møtt i ringen. Dette prinsippet
gjelder vel i grunnen for alle
forhold i livet?
Jeg praktiserer åpen
bedømmelse, som vil si at jeg
begrunner de premier jeg gir
den enkelte hund, og forklarer
hvorfor jeg har plassert
hundene i den rekkefølgen de
står i konkurranseklasse.
Dette gir etter min mening
en bedre forståelse for
bedømmelse og hva som
legges vekt på. Jeg er ikke
ute etter at publikum eller
utstillere er enig med meg,
men for meg er det veldig
viktig at de forstår hva jeg har
lagt vekt på.
Et ordtak sier: Dommeren
dømmer hundene og
utstillerne dømmer
dommeren. Som dommer må
du derfor være forberedt på
å tåle mye kritikk, man kan
ikke være spesielt hårsår som
dommer, men med åpenhet
og når du kan stå for de
avgjørelsene du tar så går det
bra.
Noen lurer på hvordan en
dommer kan bedømme flere
raser opp mot hverandre slik
vi gjør i en gruppefinale. Det
er samme prinsipp som i rasebedømmelsen. Hunden blir
dømt opp mot rasestandarden.
De forskjellige rasene blir altså
ikke dømt mot hverandre.
BIG 1 er den hunden som
dommeren mener er den som
kommer mest opp mot idealet
i egen rase.

er satt opp for den enkelte
rase. En hund på utstilling
evalueres som resultat av
sine foreldre og hvor heldig
oppdretteren har vært med
å sette sammen denne
spesielle kombinasjonen. Da
må dommeren kunne gjøre
dette ut fra de overnevnte
kriterier. Han må kunne
rasens standard og evaluerer
den enkelte hund opp mot
den. Det er den hunden som
han/hun mener kommer mest
opp mot standardens ideal
han premierer/ setter opp som
vinner.
Det skal være hyggelig å
være på utstilling uansett
resultat. Utstillere må føle seg
respektert og godt behandlet
og til gjengjeld må han/
hun behandle dommeren
på samme måte. Det er lov
til både å være uenig og bli
skuffet, men det er ikke OK
å bli sint eller sur, det passer
seg ikke. Du har selv, helt
frivillig valgt å stille ut for
vedkommende dommer og
få hans/hennes vurdering
av hunden din i forhold til
rasestandarden og det må
du akseptere. Begge parter,
dommeren og utstillerne må
bidra til ett godt miljø rundt
ringen. Det passer seg heller
ikke å bli sur, sint eller sjalu på
en medutstiller.
Håper mine betraktninger har
gitt en bedre forståelse av hva
en dommer gjør i ringen og
hvordan man blir dommer.

Handler hundeutstillinger
egentlig bare om hunder?
Både ja og nei. Hunden selv
har jo intet ønske om å være
på utstilling, den ville jo heller
ha løpt på tur i skogen. Men
det er viktig for oppdrettere
å få evaluert det de driver
med for å holde kontroll på
at de hunder de oppdretter er
innenfor den standarden som
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Lillelunden

Nytt fra Avdeling Trøndelag
Tekst og foto av Hilde Birgitte Berg Altø

Av Elin Mariboe

Lillelunden tar i 2020 en litt annen retning. Vi går inn i et hjernetrim-år. Her vil det bli oppgaver
av forskjellig art og vanskelighetsgrad. Det blir ingen innsendingsoppgaver, men for oppgavene
som gir en løsning, vil dere finne løsningen annet sted i bladet .
Kos dere med oppgavene i Lillelunden.

Heisann alle lundehunde
venner i Trøndelag

Agilityutstyret er på plass ...

Baketid!
Har dere bananer som
begynner å bli brune utenpå
hjemme? Da passer de perfekt
i en banankake. Her får du
en supergod oppskrift du kan
overraske foreldre dine med.
Rebus:
Denne gangen blir rebusen tre setninger. Nytt ord begynner der det står bokstav eller bilde uten + eller - foran.
Svar på rebusen finner du nederst på siden. Lykke til!

1 K+ -H D+
-E+RI
H+

-D

1 .

-INNE + Å
-SK+N+ -E
.
-KT+FF

-O+E B+

-ØLSE+Å

V+1+N+ -S.

Hundeleik på Lonkan gård

Eigir smiler til verden

Da er vi akkurat kommet til mai måned,
og her i Trøndelag er det vår – det har
til og med vært t-skjortevær i noen
dager.

velkommen. Vi setter stor pris på at
dere vil være med å dra lasset, da vi er
avhengig av frivillighet for å beholde
avd. Trøndelag.

Vel, i skrivende stund sitter jeg faktisk
ute i utstillingsteltet og skriver dette
mens regnet trommer på teltduken. Noe
må vi jo bruke teltet til i år også.

Det var planlagt kurs i rallylydighet
i april, som dessverre måtte utgå pga
dagens situasjon. Hadde tett dialog med
vår kursholder Sportshunder hele veien.

Det ble et annet år for oss med hunder
også, enn hva vi hadde tenkt. For de
som driver med utstilling, rally, agility
etc. , var året antakelig godt planlagt.
Dessverre ville ikke den fæle covid-19
det slik. Da får vi finne på andre ting,
kose oss i nærområdet – trene hunder
og nyte dagene som best en kan.

Det var også planlagt treff her på
Lonkan gård 5. april som heller ikke ble
noe av.

Avdeling Trøndelag avholdt sitt årsmøte
8. mars, med meget godt oppmøte.
Trivelig å møtes slik og moro å se nye
ansikter.
Vi ønsker nye personer som ble valgt
inn i styret og valgkomiteen hjertelig

Vi håper å komme sterkere tilbake til
høsten på alle plan.
Styret i NLK avd. Trøndelag besluttet
i april å donere kr 10.000,- til Norsk
Kennel klubb for å hjelpe med å redde
dem fra konkurs.
Vi på Lonkan gård har brukt mye tid
på å ordne et skikkelig villmarksgjerde
rundt husene, slik at hundene har stort
spillerom – det er mye rådyr etc. rundt

oss som kalver i disse tider.
Vi har også anskaffet oss div
agilityutstyr som vippe, hindre, tuneller
etc, og skilt til rally – kan ikke vi dra
på trening eller konkurranser, så får
vi gjøre det hjemme mens vi venter
på bedre tider. Moro for både to og
firbeinte det.
Vi håper alle er friske og har det bra i
disse tider.

Ta godt vare på hverandre og deres
firbeinte – nyt dagene så godt dere kan
– så håper jeg vi snart kan treffes igjen
for sosialt lag – utstillinger- prøver etc.
På vegne av styret for NLK, avd
Trøndelag
Hilde Birgitte Berg Altø

Løsning på rebusen: En katt dro på tur i fint vær. Han traff på en hund. De ble venner.
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Valpeformidling i NLK
Norsk Lundehund Klubb har
en egen valpeformidler som har
ansvar for å bidra til kontakt
mellom interesserte valpekjøpere
og oppdrettere, og bidra til at den
genetiske variasjonen hos lundehund spres rundt i landet.
Valpeformidler har en viss oversikt over hvor det er ledige valper,
samt at valpeformidler holder en
oversikt/venteliste over de som
ønsker seg lundehundvalp.

Ta gjerne kontakt med klubbens
valpeformidler for mer informasjon:
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

To keep the information updated on dogs
alive 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.

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 internetaddress: http://lundehunddatabase.no/
nlk/. To be granted access, please contact
Mr. Marc Daverdin at the eMail-address
indicated above.

Valpeformidler kan også hjelpe
til med omplassering av lundehunder.

Kontaktpersoner ved mage/tarm problemer

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

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

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

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

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

NLK komitéer og utvalg

NLK Database

Hanna Gautun, tel 911 09 116,
e-post: hanna.gautun@ntnu.no
Send gjerne PM via facebook
Spesielt for giardia:
Gerd Langenes, tel: 909 05 070
e-post: giardia@lundehund.no

Æresmedlemmer

Valpeformidler
Alejandra Garcia,
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,
Hanna Gautun, tel: 911 09 116,
Sigrun Rytter, tel: 974 76 608
Torbjørg Lille Wagtskjold, tel: 909 74 408,
Ingvild Svorkmo Espelien, tel: 901 14 352,
Krysningsgruppa
e-post: krysningsgruppa@lundehund.no
Avls- og sunnhetsutvalget

Utsendinger til NKKs representatskapsmøte
Styret oppnevner to delegater

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

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

Ansvarlig for klubbens kalender
e-post: kalender@lundehund.no

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

Ansvarlig for Årets Utstillingshund
e-post: utstillingshund@lundehund.no

Troms og Finnmark, nord
Janne-Grethe Konst Strøm,
tel: 915 25 944,
e-post: janne-gretheks@hotmail.com

Hundekartoteket /NLK Database

Troms og Finnmark, sør
Nina Schneider, tel: 994 70 766.
e-post: schneidernina77@gmail.com

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

Nordland, nord
Else-Britt Lian, tel: 408 58 572,
e-post: else_britt_lian@hotmail.com

Medlemstjenester: 		
e-post: medlem@lundehund.no

Nordland, sør
Hilde-Britt Nilsen, tel: 913 95 658,
e-post: hilde.nilsen92@hotmail.com

Jon Wagtskjold, tel 908 61 265
Klubbens medlemsblad, Lundehund-nytt
e-post: redaksjon@lundehund.no

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

Elin Mariboe
Dagrunn Mæhlen
Solveig Bjørkenes Steinnes
Jon Wagtskjold

Valgkomite (oppnevnt av årsmøtet)
e-post: valgkomite@lundehund.no
Rita Hartvigsen Daverdin, tel: 922 36 662
Alejandra Garcia, tel: 413 29 367
Astrid Driva Rødsand, tel: 481 85 004

NLK fylkeskontakter

Trøndelag, sør
Hilde Birgitte Berg Altø,
tel: 995 65 676
e-post: teamleksalunden@gmail.com

Klubbens hjemmeside,
www.lundehund.no
e-post: hjemmeside@lundehund.no

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

Ragna Fossen, redaktør
Berit Fanneløb Marthinussen
Trine Thoresen
Astrid Driva Rødsand

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

Arbeidsgruppa for Lundehund-museet
e-post: museum@lundehund.no

Rogaland
Liv Skjervik, tel: 958 86 117,
e-post: livskjervik@hotmail.com

Karen Elise Dahlmo
Rita H. Daverdin
Turid Helfjord

Agder
Gerd Langenes, tel: 909 05 070,
e-post: gerd.langenes@gmail.com

Redaksjonen for klubbens hjemmeside
Bestilling av kalender hos Lundebua

Vestfold og Telemark
Tove Strandmoe, tel: 908 54 654,
e-post: strandmoe@online.no
Viken vest
Ny fylkeskontakt kommer

Ellen Utsi
Anette Vabø-Andersen

Viken øst
Irene Zakariassen, tel 476 50 745,
e-post: irza@outlook.com

Ansvarlig for Årets Aktivitetshund
e-post: aktivitetshund@lundehund.no
Astrid Driva Rødsand
Ida Skarkerud

NLK avdelinger
Avdeling Trøndelag, e-post: nlktrondelag@lundehund.no

Styreleder

Hilde Birgitte Berg Altø, Vallersundveien 188,
7165 Oksvoll, tel: 995 65 676,
e-post: teamleksalunden@gmail.com

Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem

Jann-Magnar Fiskvik
Gunn Tove Ormset
Claudia Melis
Merethe Boneng

Varamedlemmer

Iren Storli
Siri Monkan

Revisor
Vararevisor

Mari Østgaard
Trond Åge Seem

Valgkomite

Unni Storli
Tonje Andersen

Vara til valgkomite

May Elisabeth Lernæs Selbekk

Oslo
Pascale Renée Cyr, Tel: 482 61 431,
e-post: pascale_cyr55@hotmail.com

Arbeidsgruppe bruksegenskaper og atferd
e-post: mentaltest@lundehund.no

Innlandet vest
Gro W. Viken, tel: 905 85 277,
e-post: groviken@online.no

Solveig B. Steinnes
*Elin D.W. Johannessen
Sigrun Rytter
Gunn Tove Ormset
___________________________
* Permisjon.

Innlandet øst
Geir Morten Jansberg, tel: 476 26 707,
e-post: butikksjef.kongsvinger@fargerike.no
1. G

2.

8.

O
N
16. J
A

R
13. Å
20.

H
A
25. S
29.

T
32. E

Løsning på kryssord side 39:

54

Lundehund-nytt nr. 2 - 2020

35.

R

R

26.

E
I
N
E

3.

U

N
D
U
L
23.A
T
33.

S

D

4.

S

N
14.U
21.

S
T
E
30. R
K

O

5.

M

9.Y

10. Y

17.E

18.

T

E
D
A
24. O
M
R 27.M
E
O
G
36. M

6.
11.

E

N
D
22. A
A

31.M
34.

E

Y

R

12.

I
15. E
19.

I
R
R
I
T
E
R

7.

E
N
D
E
R

28. O

V
E
R

Lundehund-nytt nr. 2- 2020

55

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

Tegning av Herman Wagtskjold-Myran

Snart tid for

Lundehundkalenderen 2021

2020

Kalenderen er blitt veldig populær, og vi ønsker nye
bilder til neste års kalender.
Vi får inn veldig mange fantastiske sommerbilder,
og vi ønsker også bilder fra andre årstider.
Bilder av hunder i aktivitet, hunder på tur, hunder i
lek, alene eller flere sammen. Bilder fra høytider og
festdager med lundehunder er interessant.
Har du et fint bilde, eller tar et nytt bilde før 1.
oktober, send det til Lundehundkalenderen.
Vi trenger 13 bilder til kalenderen, så konkurransen
for å komme med er hard, men vi vil også gjerne
bruke noen av bildene i Lundehund-nytt og
klubbens øvrige publikasjoner.

BILDENE:
• Må ha høy oppløsning (være store)
• Må helst være originalbilde og ikke
behandlet
• Hunden(e)s navn, eier og fotograf
må legges ved bildet

FRIST for innsending:
1. oktober
Bildene sendes til:

kalender@lundehund.no
Ragna, Trine og Berit

