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Frist for innsending av stoff til neste
Lundehund-nytt er 1. februar 2022
Bildet på forsiden denne gangen er fra
Lyrypa's Oluf Alvin sin første jul, han
venter spent på å få åpne alle julegavene
merket med hans navn. Eiere er Rebecca
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Denne gangen er det jeg som nytt
styremedlem som har fått i oppgave
å skrive i årets siste utgave av Lunde
hund-nytt.
Nå er koronarestriksjonene opphevet
og hverdagene begynner å normalisere
seg, så får vi håpe det forsetter sånn.
Endelig fikk klubben avholdt sitt
fagseminar den 8.-10. Oktober. For
beredelse til handlingsplan for avls
arbeidet for norsk Lundehund var ett
av temaene. Seminaret ble holdt ved
Åstjern som ligger i Brandbu.
Jeg blei imponert over flinke fagfolk,
som snakket et språk som de fleste kan
forstå, selv om det er snakket mye om
gener, så kom de faktisk ikke opp med
tegninger AA og BB og så videre. De
la frem forskning som er gjort av små
grupper av hoggorm og gråspurv noe
vi lettere kan forstå.
Hva mener vi et gen? Gener er
oppskrifter for egenskaper hos levende
organismer. Vi sier at gener har koder
for egenskaper. Gener går i arv fra
generasjoner til den neste, og kalles
arveanlegg. Gener består av DNA
og er plassert på kromosomer inne i
cellen. Hvert gen har sin avgrensede
plass på DNA-tråden og plassen kalles
et lokus.

Antall valper
kommet i avl

Antall etterkommere

Antall levende etterkommere pr. 13.10.2021
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Klubbens adresse:
Norsk Lundehund Klubb
v/leder Merete Evenseth,
Glimmerveien 11, 9022 Krokelvdalen
e-post: leder@lundehund.no
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Norsk Lundehund Klubb
v/kasserer Solveig Bjørkenes Steinnes,
Rudolfsletta 3, 8534 Liland
e-post: kasserer@lundehund.no

Antall valper

Det som ble snakket om er at vi taper
flere gener på lundehund for hver
generasjon, og det vil gå fortere og
fortere. Noen vil si at det gjør vi ikke
for rasen har økt i antall og flere valp
er blir fødde, men problemet er at vi
avler stort sett på samme hundene.
Noen linjer vi har dør ut. Jeg hadde en
tispe, Lyrypa’s Tanja. Sist jeg sjekket
hadde hun kun 2 hanner etter seg som
bor i Nederland, hvis de lever nå, så
er de 10 år, så jeg antar at disse linjene
er tapt.
Jeg har laget en tabell over 5 av våre
tidligere hunder, se øverst neste side.
Jeg vil tro at flere av dere vil finne dis
se bakover i stamtavlen. Som oppdret
ter har jeg prøvd å unngå enkelte hun
der av forskjellige grunner, det kan
jeg ikke gjøre i dag. For hvis ikke våre
hunder står der, står andres h
 under
som går igjen på alle stamtavler, vi
klarer ikke å utelukke noen.
Jeg lar tabellen tale for seg selv. Infor
masjon er hentet fra Norsk Lunde
hundklubbs Database pr. 13.10.2021.
Jeg var selv en skeptiker når jeg hørte
at dem skulle krysse vår kjære Lunde
hund, så for meg at vi kom med en
langhåret lundehund med alt for mye
krøll på halen uten ekstra tær og så
videre. Aldri vært skeptisk til at det

skal være andre gener i Lundehunden
så lenge jeg slipper å se dem. Det vi
ikke ser har vi ikke vondt av. Nå ser
jeg ikke bort fra at hvis stamboken
blir åpnet at min neste tispe kan ha
en litt annen stamtavle. Jeg ser heller
ikke noen grunn hvorfor den ikke skal
åpne.

Siden jeg er bonde, så er jeg ikke helt
grønn når det gjelder gener. Har også
bestått eksamen i Avl og genetikk fra
Videregående. Alle NRF- hunndyrene
mine er gentestet samt noen okser som
Geno har vert interessert i. De har
ikke nådd opp enda, men kanskje de
gjør det en dag.

Det som er minus på lundehund som
nervøsitet, fruktbarhet og immun
forsvar vil nok bare forsterke seg etter
hvert, hvis vi ikke gjør noe. Dette er
ting vi ikke kan lukke øynene for. Vi
må gjerne skule på hverandre, men det
blir ikke noe bedre av den grunn.

Jeg håper at ved å være med i styret,
kan jeg være med å påvirke slik at alle
føler dem blir hørt, men det krever
også at saker blir sendt inn til styret,
samt at det er nå engang slik at flertal
let bestemmer.

Håper også at vi kan bli enda flink
ere til å bruke de hundene som ikke
har vært brukt tidligere, uavhengig
av lynne og eksteriør på eier. Har full
forståelse av at det er enklere å låne
hund av dem vi kjenner godt, synes det
selv også. Husk også det at vi som har
drevet med lundehund lenge vet hva
vi ser etter på en hund, så det er ikke
nødvendig med utstillingsresultater.
Bare sørg for at hannen har
testikkelattesten i orden.
Hilsen Iren Storli

Fra redaksjonen
Da er vi på vei inn i enda et nytt år, og vi har på nytt
muligheten til å summere opp året som har gått og legge
litt planer for neste år. Vi i redaksjonen vil satse enda et år
på både å fortsette med tema vi vet dere lesere setter pris
på, og lansere litt nytt stoff og tema som vil være viktige for
klubben og medlemmene i det kommende året.
Etter siste utgave mottok redaksjonen en klage på at det
manglet info om noen lokale arrangementer. Vi antar at
det menes spalten "Fra regionene" som jo kan være noe
vanskelig å fylle uten bidrag fra leserne rundt i landet.
Informasjon om arrangementer i spalten "Fra regionene"
baserer seg kun på innsendt materiale. Leserne har
sikkert forståelse for at redaksjonen ikke kan ha oversikt
over alle regionale arrangementer i hele landet. Krav
til kvalitet på innsendt materiale finner du på klubbens
hjemmesider under Lundehund-nytt. Det er altså ingen
krav til innsenders status annet enn at man bør være
medlem av klubben. Sendes materiale innenfor tidsfrister og
kvalitetskrav blir det trykket i Lundehund-nytt.
Noen tror at dette er en jobb for Fylkeskontaktene. Det er
nok ikke helt korrekt. De er oppnevnt av styret og deres
primære funksjon er å representere styret og klubbens
daglige drift rundt i landet. Særlig oppgave er å hjelpe til
med hundetellingen hvert annet år. Redaksjonen kan ikke

pålegge dem å sende inn stoff om lokale aktiviteter, men det
er de jo selvsagt velkommen til på linje med alle andre!
Det er medlemmene i klubben som har den beste
muligheten til å fortelle om lokale arrangementer og treff i
stort og smått. Det gjelder også alt annet stoff som vi gjerne
tar imot fra leserne. Og gode bilder av lundehundene våre,
selvsagt!
Vi vil også i neste år fortsette med presentasjoner av
medlemmenes ulike aktiviteter. I perioden fra 2011 til og
med 2013 ble 15 oppdrettere presentert, og fra Lundehundnytt nr. 2 2016 til og med 2019 er 14 oppdrettere presentert
med artikler. Fra 2020 er det blitt artikler og presentasjon
med tema Avl med hannhund, der eiere kunne fortelle om
den viktige jobben hannhundene gjør i forhold til oppdrett
og valpekull. Disse to årene har det vært bevisst å forespørre
de som har hatt kun hannhunder i sitt eie.
Fra nytt år kan det bli både oppdretterartikler og artikler avl
med hannhund. Mange har begge kjønn, og det er kommet
til mange nye eiere og medlemmer, samt nye oppdrettere
i vårt langstrakte land. Redaksjonen vil komme tilbake til
dette når vi går inn i det nye året.
Vi i redaksjonen ønsker alle leserne våre
en riktig god jul og et godt nytt år!
Lundehund-nytt nr. 4- 2021
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Lundehunddagene 2022

VARSEL OM ÅRSMØTE I
NORSK LUNDEHUND KLUBB

Vel møtt på Morokulien 29. - 31. juli 2022

Styret i Norsk Lundehund Klubb vil med dette
varsle om at det skal avholdes årsmøte i klubben
tirsdag 31. mai 2022 kl 18:00.

Lundehunddagene i 2022
arrangeres i samarbeid
med det svenske
Lundehundsällskapet. Vi
har derfor en arbeidsdeling
med dem om dette
arrangementet

Årsmøtet avholdes som digitalt årsmøte. Det vil bli påmelding/registrering til møtet med egen
digital løsning.
Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være
styret i hende senest 1. februar 2022 og kan sendes til epostadressen styret@lundehund.no.
På vegne av styret i Norsk Lundehund Klubb,
Merete Evenseth
leder

Fra valgkomitéen:

Morokulienmonumentet på grensen.
Foto Dagrunn Mæhlen

Fredag kveld planlegges medlemsmøte i Norsk

Lundehund Klubb, mens lørdagen avvikler Norsk
Lundehunds Klubb sin årlige spesialutstilling med
stort cert. Dommer her er Christen Lang. Lørdag kveld
er svenskene ansvarlig for felles festmiddag i de to
klubbene.
Søndag arrangerer svenskene spesialutstilling med
dommer Hans-Åke Sperne.

Nytt av året er at årsmøtet i Norsk Lundehund Klubb
holdes som digitalt årsmøte 31. mai (se nedenfor) og
ikke som del av Lundehunddagene.
I Lundehund-nytt nr 1-2022 kommer et foreløpig
program for Lundehunddagene på Morokulien. I
samme utgave kommer også nærmere informasjon om
muligheter for overnatting og andre praktiske forhold.

FORSLAG TIL KANDIDATER VED
VALGENE PÅ ÅRSMØTET I 2022
Tillitsverv som er på valg er:
•
•
•
•

Nestleder for 2 år
1 styremedlem for 2 år
2 varamedlemmer til styret for 1 år
Valgkomite: 1 medlem for 2 år og
varamedlem for 1 år

Forslag til kandidater ved valgene sendes til valgkomitéen
på e-postadressen valgkomite@lundehund.no
innen 1. februar 2022.
Kandidater må være forespurt og sagt seg villig
til å stille som kandidat.
Tillitsverv må spesifiseres som del av forslaget.
Valgkomité 2022:
Astrid Driva Rødsand (leder), Alejandra Garcia, Geir Morten Jansberg og
Ingvild Høvik Kiland (vara)
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Årsmøtet 2022

Digitalt årsmøte 31. mai 2022 kl 18:00
Styret i Norsk Lundehund Klubb har
vedtatt å avholde også neste årsmøte
(2022) som digitalt møte. Vi har
gode erfaringer fra 2021, den digitale
kompetansen blant medlemmene er
gjennomgående høy, avviklingen av
møtet er demokratisk siden alle med
lemmene har mulighet til å delta fra
hele landet og økonomisk besparende
for medlemmene som slipper å reise
langt for å delta.
Årsmøtet gjennomføres 31. mai 2022
fra kl 18:00. Den digitale tjenesten er
bestilt og leveres av samme leverandør
som sist, og møtet vil bli gjennomført
på samme måte som i 2021. Det blir
gjennomført et testmøte kort tid før
årsmøtet slik at alle som ønsker å delta vil få anledning til å prøve ut den
digitale løsningen på samme møte som

i fjor. Det vil også bli digital påmelding
til møtet som i fjor.
Styret har spurt klubbens medlems
tjeneste v/Jon Wagtskjold om å være
ordstyrer også neste år. Han vil styre
møtet sammen med Ingvild H. Kiland.
Det tas sikte på at all informasjon om
møtet og papirer til møtet vil bli lagt
ut tilgjengelig for medlemmene i god
tid. Her benytter vi både klubbens
hjemmesider og Lundehund-nytt på
samme måte som ved årsmøtet i 2021.
Nærmere informasjon og møtepapirer
vil foreligge i neste utgave av
Lundehund-nytt og på Lundehund.no.
For spørsmål kan du benytte eposten
medlem@lundehund.no.

Lundehund-nytt nr. 4- 2021

7

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

(Rettelse) 28.05.2021 ble det født 4 valper hos Inger Marie Storli, Steinkjer
Kullnr. 214646
Far: Jølle Buster - NO41743/15
Han er far til 22 valper
Mor: Lyrypa's Willma - NO34700/18
Hun er mor til 4 valper
Lyrypa's Peggy - NO48218/21
8890 LEIRFJORD
Lyrypa's Pitter - NO48219/21
7023 TRONDHEIM
Lyrypa's Pelle - NO48220/21
1367 SNARØYA
Lyrypa's Pedro - NO48221/21
83695 Ås, Sverige
22.06.2021 ble det født 4 valper hos Carina Svemo Stokland, Fauske
Kullnr. 216011
Far: Pride Of Norway's Blazing Sun - NO34354/18
Mor: Nelyam's Snow - NO52835/18
Mila Moja Karlsson på taket - NO53794/21
Mila Moja Båtsmann - NO53795/21
Mila Moja Ronja Røverdatter - NO53796/21
Mila Moja Pippi Langstrømpe - NO53797/21
10.07.2021 ble det født 1 valp hos Tonje Eline Wea, Mosby
Kullnr. 216975
Far: Mjøskastellets Elvin - NO37113/18
Mor: Lundesommer Hjertrud - NO35853/19
Athena - NO57824/21

Han er far til 4 valper
Hun er mor til 4 valper
8410 LØDINGEN
9020 TROMSDALEN
1970 HEMNES
8218 FAUSKE

Han er far til 6 valper
Hun er mor til 1 valp
4619 MOSBY

20.07.2021 ble det født 3 valper hos Oddrun Knardal Lund, GJØVIK
Kullnr. 217778
Far: Ludo - NO36781/16
Han er far til 3 valper
Mor: Lundesommer Snotra - NO54514/16
Hun er mor til 3 valper
Tila - NO60541/21
3535 KRØDEREN
Ludo - NO60542/21
1176 OSLO
Ludde - NO60543/21
7504 STJØRDAL
20.07.2021 ble det født 1 valp hos Oddrun Knardal Lund, GJØVIK
Kullnr. 217779
Far: Toot's Åkkey - NO42128/20
Mor: Tira - NO30494/15
Apex - NO60544/21

Han er far til 1 valp
Hun er mor til 4 valper
9104 KVALØYA

05.05.2021 ble det født 5 valper hos Kari Margrethe Haugland, ÅLGÅRD
Kullnr. 217170
Far: Paluna's Jari Fannison - NO55168/18
Han er far til 5 valper
Mor: Lundeheim's Embla Åsnedotter - NO41574/17
Hun er mor til 11 valper
Lundeheim's Iðunn Embladotter - NO58417/21
4330 ÅLGÅRD
Lundeheim's Irpa Embladotter - NO58418/21
1352 KOLSÅS
Lundeheim's Isolv Milo Emblason - NO58419/21
4083 HUNDVÅG
Lundeheim's Iði Achak Emblason - NO58420/21
7606 LEVANGER
Lundeheim's Iðarr Emblason - NO58421/21
4262 AVALDSNES
06.08.2021 ble det født 2 valper hos Sunniva Solemsmo, Budalen
Kullnr. 218072
Far: Trym - NO41949/19
Mor: Loock-at Able To fagerlinnsdatter - NO40207/19
Eira Nilasdotter - NO61389/21
Einar Trymsson - NO61390/21
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16.08.2021 ble det født 5 valper hos Ellen Utsi, Disenå
Kullnr. 217861
Far: Trym Øyentrøst av Revehjerte - NO56605/19
Mor: Mist - NO47434/15
Toot's Alle Gutta - NO60846/21
Toot's A Joks - NO60847/21
Toot's A4 - NO60848/21
Toot's Alt Blir Bra - NO60849/21
Lundehund-nytt
nr. 4Aurora
- 2021 - NO60850/21
Toot's

Lundeheim's Isolv Milo Emblason - NO58419/21
Lundeheim's Iði Achak Emblason - NO58420/21
Lundeheim's Iðarr Emblason - NO58421/21

4083 HUNDVÅG
7606 LEVANGER
4262 AVALDSNES

06.08.2021 ble det født 2 valper hos Sunniva Solemsmo, Budalen
Kullnr. 218072
Far: Trym - NO41949/19
Mor: Loock-at Able To fagerlinnsdatter - NO40207/19
Eira Nilasdotter - NO61389/21
Einar Trymsson - NO61390/21

Han er far til 2 valper
Hun er mor til 2 valper
0275 OSLO
7052 TRONDHEIM

16.08.2021 ble det født 5 valper hos Ellen Utsi, Disenå
Kullnr. 217861
Far: Trym Øyentrøst av Revehjerte - NO56605/19
Mor: Mist - NO47434/15
Toot's Alle Gutta - NO60846/21
Toot's A Joks - NO60847/21
Toot's A4 - NO60848/21
Toot's Alt Blir Bra - NO60849/21
Toot's Aurora - NO60850/21

Han er far til 5 valper
Hun er mor til 12 valper
4072 RANDABERG
9007 TROMSØ
854 61 Sundsvall, S
2040 KLØFTA
2114 DISENÅ

21.08.2021 ble det født 4 valper hos Majken Hetland, ÅLGÅRD
Kullnr. 217752
Far: Urdfjells Bark - NO32383/18
Mor: Paluna's Liv Atladotter - NO33496/18
Daenerys - NO60459/21
Dis - NO60460/21
Dragomira - NO60461/21
Drogo - NO60462/21

Han er far til 6 valper
Hun er mor til 4 valper
4334 ÅLGÅRD
8372 GRAVDAL
7200 KYRKSÆTERØRA
0580 OSLO

29.08.2021 ble det født 1 valp hos Alejandra Garcia, Drammen
Kullnr. 218196
Far: Eigir Fenjason av Vollakloa - NO47385/18
Mor: Ljomalinn av Revehjerte - NO37890/17
Alvin Midnattsol av Revehjerte - NO61868/21

Han er far til 11 valper
Hun er mor til 4 valper
7165 OKSVOLL

07.09.2021 ble det født 2 valper hos Elise Gording Hong og Kari Gording, Lillehammer
Kullnr. 218426
Far: Mjøskastellets Emrik - NO37114/18
Han er far til 14 valper
Mor: Godhunden Amy - NO39660/16
Hun er mor til 2 valper
Godhunden Izzy - NO62698/21
7606 LEVANGER
Godhunden Juno - NO62699/21
2387 BRUMUNDDAL
Importerte hunder:
17.05.2021 ble det født valper hos Anneli Rosenberg, Finland
Kullnr. 218113
Far: Eriksro Frostiga Sigge-Snygg - FI22927/16
Mor: Super Magic's Fancy Sun - FI54923/16
Eriksro Festliga Fany - FI34351/20

4513 MANDAL

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

Han er far til 2 valper
Hun er mor til 2 valper
0275 OSLO
7052 TRONDHEIM

Han er far til 5 valper
Hun er mor til 12 valper
4072 RANDABERG
9007 TROMSØ
854 61 Sundsvall, S
2040 KLØFTA
2114 DISENÅ
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Årets utstillingshund 2021
Også året 2021 har vært et unntaksår på mange måter i
utstillingssammenheng. Det har vært færre utstillinger enn vanlig
og begrensende restriksjoner for utstillere og arrangører på grunn av
Covid-19.
Også i 2021 velger vi å gjennomføre konkurransen om årets
utstillingshund for 2021 med noen tilpasninger i forhold til antall
tellende utstillinger og poengberegning som beskrevet nedenfor.
Hvem kan delta?

Lundehunder registrert i NKK, hvor eier er medlem i
Norsk Lundehund Klubb.

For 2021 teller de tre beste offisielle utstillingene i Norge
i klassene hanner og tisper, for tre forskjellige dommere
gjennom utstillingsåret. For veteraner gjelder tilsvarende
for tre utstillinger, også det for resultatene i 2021.

Ulike kategorier – kåring og priser

Årets utstillingshund kåres i kategoriene; hanner, tisper,
veteraner og valper, med pris for første, andre og tredje
plass i hver kategori. Utdeling av priser finner sted under
Lundehunddagene på Morokulien 29. - 31. juli 2022.

For alle hunder teller de to høyest oppnådde poeng per
utstilling. I år har noen arrangører valgt å ikke arrangere
finaler, slik at samlet poengsum i 2021 kan bli lavere enn
vanlig i denne konkurransen.

Dersom deltakelse på utstillinger og alder tilsier det, kan
en hund delta på Årets utstillingshund i to kategorier (Valp
og tispe/hannhund og veteran tispe/ hannhund -kategori).
Plassering av hanner og tisper og alle deltakende valper og
veteraner, blir offentliggjort i Lundehund-nytt nr. 1-2022.

Generelt har styret vedtatt at der arrangørene ikke
har arrangert gruppefinaler, skal eventuell plassering
i Best in Show (BIS 1-4) telles som om det var en
gruppeplassering og dermed gi poeng tilsvarende BIG
1-4.

Hva gir poeng i 2021?
Bildet er av N UCH Paluna’s Jare Fannison, som ble Norsk champion på utstilling i Selbu 28.08.21 for dommer Eli-Marie Klepp.
Eier er Magne Hansen, Søgne og oppdretter er Liv Skjervik. Foto: Tage Elverum

NYE CHAMPION I 2021 FOR NORSK LUNDEHUND
Tekst: Dagrunn Mæhlen

Har du/dere en hund/hunder som er blitt champion i løpet av dette året?
Det har vært noen færre utstillinger også i 2021 pga
av pandemien, og dermed flest norske dommere av
den grunn på utstillinger med innreiserestriksjoner
og smittehensyn. Men noen er blitt champion på de
utstillinger som har vært gjennomført i år også.

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

Redaksjonen ønsker også for året 2021 å få til ei liste og
informasjon over lundehunder i Norge som gjennom
året er blitt champion, enten som norsk, utenlandsk,
nordic eller internasjonal champion.

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

Så vi trenger informasjon fra dere eiere:
• Oppnådd tittel/titler
• Offisielt navn på hunden
• Resultat
• Utstillingssted og dato
• Dommer
• Eiers navn
• Oppdretters navn
• Gjerne et bilde av hunden
10
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Frist er 15. januar 2022
Send opplysninger og bilde til
redaksjon@lundehund.no
Innmeldte championater presenteres i
Lundehund-nytt nr. 1- 2022.

Dersom arrangøren ikke har registrert finaleresultater
på NKK's resultatside, bes det om at eier melder fra om
eventuelle finaleplasseringer.

Som nevnt er også 2021 et unntaksår for konkurransen
Årets utstillingshund. Styret i Norsk Lundehund Klubb
har derfor vedtatt noen unntak til de vanlige reglene i
konkurransen. Unntakene i år er gjort for å gi flere mulighet
til å delta i konkurransen ved færre tellende utstillinger.
Poengtabell for Årets utstillingshund 2021 i Norsk Lundehund Klubb:
Antall
hunder
BIR

1-2

3-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46 ->

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

BIM

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2 BHK/BTK

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

10

3 BHK/BTK
4 BHK/BTK

Tilleggspoeng:
Tildelt

Poeng

Plassering

Poeng

Plassering

Poeng

SPESIALEN

Poeng

Excellent

2

BIG 1

16

BIS 1

24

BISS

16

Res. Cert

4

BIG 2

14

BIS 2

22

BIM

14

CK / Cert

6

BIG 3

12

BIS 3

20

2 BHK/BTK

12

Cacib / Res. Cacib / Nordic cert
Nordic res. cert.

8

BIG 4

10

BIS 4

18

3 BHK/BTK

10

HP – valp

4

4 BHK/BTK

8

Komiteen for Årets utstillingshund vil hente resultater fra
Dogweb og NKK's resultatside. Antall deltakende hunder
vil fremgå av Dogweb. For påmeldte valper, ber vi om at
det opplyses om utstillingssted, dato, dommer, resultat og
antall oppmøtte valper.
Ta gjerne kontakt med komitéen på epostadresse
utstillingshund@lundehund.no hvis noe er uklart.

Påmelding
på e-post til
utstillingshund@lundehund.no

innen 15. januar 2022
Lundehund-nytt nr. 4- 2021
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Fra Avl- og sunnhetsutvalget

Årets Aktivitetshund 2021
Meld på din hund til kåringen av Årets
Aktivitetshund 2021!

Utvidelse av Avl- og sunnhetsutvalget

Har du deltatt med din hund i konkurranser eller prøver i løpet av
2021, kan du være med i kåringen av årets aktivitetshund. Ved siden
av ordinære konkurranseformer og prøver inngår godkjenning av
besøks- og terapihunder i poenggivingen.

Avl- og sunnhetsutvalget (ASU) har et stort
antall ulike prosjekter knyttet til renraset
lundehund og krysningsprosjektet.

Med kåringen ønsker vi å vise frem lundehunden som allsidig hund og
stimulere til at flest mulig tør delta i aktiviteter med hundene sine.
Det er rom for alle uansett nivå og ambisjoner. Prosjekthundene har også
anledning til å delta.

Foto Marianne Andersen

Ta gjerne kontakt med komitéen på e-post-adresse aktivitetshund@lundehund.no hvis noe er uklart.

Påmelding
sendes innen 15. januar 2022 til e-postadressen
aktivitetshund@lundehund.no
For uoffisielle stevner må kopi av kritikkskjemaer, resultatlister eller
lignende skannes og vedlegges påmeldingen

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

Norsk Lundehund Klubb er 60 år i 2022
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I forbindelse med at Norsk
Lundehund Klubb i 2022 fyller 60 år,
oppfordrer styret alle medlemmer til
å delta i feiringa ved å ta bilder når to
eller flere av dere er samlet, og sende
inn til styret. Vi satser på å få lagt
ut bildene på klubbens facebookside
etter hvert som de kommer inn.

I forbindelse med selve jubileumsdagen 22. november 2022
oppfordres det til å holde lokale
samlinger, lundehundtog eller
andre arrangementer der mange
lundehunder kan være samlet.
Vi ønsker også bilder fra disse
samlingene.

I forbindelse med Lundehunddagene
til sommeren ønsker styret å invitere
alle lundehunder som ellers ikke
kan delta på utstillinger, til å melde
seg på Open show i forbindelse
med klubbens spesialutstilling.
Open show vil være åpen for alle
lundehunder og x-prosjekthunder.

Andre forslag til jubileumsaktiviteter
mottas med takk. Flere aktiviteter
vil bli offentliggjort i kommende
nummer av Lundehund-nytt.
Styret i NLK

I det siste året har oppgavene til ASU
økt i takt med at krysningsprosjektet har
vokst i omfang og kompleksitet. ASU
har behov styrking av kapasiteten i det
daglige, operative arbeidet, spesielt rundt
krysningsprosjektet, kapselprosjektet og
generelt informasjonsarbeid.
Astrid Driva Rødsand har derfor blitt
oppnevnt av styret som medlem av ASU.
Astrid bor på Nesodden, er 52 år og er oppvokst med hund
som en stor del av livet. Hennes mor var oppdretter av saluki
og var aktiv på utstillinger. Hennes far hadde schæfere og
var engasjert i brukshundaktiviteter og lydighetstrening.
Astrid deltok i alle familiens hundeaktivteter og som voksen
fikk hun seg først en saluki og etter hvert en etnahund.
Hun har deltatt mye på utstillinger og har vært aktiv i
Podengoklubben, blant annet som styremedlem. Astrid har
kjent til lundehunder fra ungdomsårene og ønsket etter

Astrid Driva Rødsand, foto privat

hvert å gå over til en rase som er mer tilpasset norsk klima.
I dag er hun eier av lundehundene Dunderdalens Iver og
Linesviken´s Gote Io-Freyjason som hun trener rallylydighet
(klasse 3) og agility med. Astrid har også vært nestleder
for NLK og har ansvar for oppdatering av hjemmesidene
til klubben. Til daglig jobber Astrid som forhandler i
Arbeidsgiverforeningen Spekter. Hun har erfaring fra arbeid
ulike organisasjoner og med å skrive/følge opp søknader og
lignende.

Sammensetning og kompetanse i ASU
Avl- og sunnhetsutvalget
har til nå bestått av Christen
Lang, Ingvild Espelien, Sigrun
Rytter, Lille Wagtskjold
og Hanna Gautun. Vår
bakgrunn og kompetanse
er ulik slik at vi har gode
forutsetninger for å håndtere
de forskjellige områdene
vi jobber på. Alle i ASU
samarbeider og har bidratt
på oppdrettersamlinger og gir
råd til hundeeiere.

Christen har 50 års erfaring med
oppdrett på lundehund, shiba og
engelsk setter. Han er spesialdommer
på lundehund og følger opp
henvendelser som har med dømming
av rasen, holder dommerseminar
og bidrar på oppdrettersamlinger.
Christen er også hovedansvarlig for
mønstring av prosjekthundene.
Ingvild er utdannet genetiker og har
blant annet undervist i mange år i
husdyrfag med hund som spesialitet i
videregående skole. Hun er oppvokst
med lundehund og har lang erfaring
som oppdretter av lundehund, samojed
og andre hunderaser. Ingvild har sittet
i hovedstyret til NKK. Hun jobber
med saker av strategisk karakter både

utad og innad i klubben i fht renrasede
lundehunder og krysningsprosjektet.
Ingvild gir også direkte råd angående
avl og hundehelse.
Sigrun har lang erfaring med
oppdrett av bla lundehund og berner
sennen. Hun er helsearbeider og
har god forståelse for helsemessige
spørsmål. Sigrun har utviklet
oppdrettersamlingene, sitter i gruppen
for mentaltesting av lundehund
og har vært hovedkontakt overfor
NKK angående bruk av frossen sæd.
Hun gir også faglige råd om avl og
helsespørsmål. Sigrun har for tiden noe
redusert kapasitet til ASU-arbeid pga
utdanning ved siden av full jobb.
Lundehund-nytt nr. 4- 2021

13

Lille har lang og bred erfaring med
bla arrangering av hundeutstillinger
og bruksprøver. Hun er ansvarlig for
oppdatering, oppfølging og utvikling
av databasen i samarbeid med Marc
Daverdin, og er hovedansvarlig
for hundetellingen. Lille jobber
mye med daglig oppfølging rundt
krysningsprosjektet, ved å være
kontaktperson mot de som ønsker
prosjekthunder og de som har
prosjekthunder. Lille er også oppdretter
og gir råd i fht mage-/tarmproblemer.
Sammen med Hanna har Lille ansvar
for jukkeprosjektet.

Hanna har forskerbakgrunn
og fungerer som koordinator i
ASU. Hun har hovedansvar for
å besvare henvendelser knyttet
til mage-/tarmproblemer i rasen.
Hanna er hovedkontakt mot
NKK for krysningsprosjektet
og forbereder søknader om nye
kombinasjoner. Hanna skriver og
følger opp eksterne søknader (Agria,
Landbruksdirektoratet osv) med
samarbeidspartnere og skriver artikler
til Lundehund-nytt og Hundesport
i samarbeid med de andre. Hanna
er også oppdretter, men med mer
begrenset erfaring enn Christen,
Sigrun og Ingvild.

Astrids bakgrunn, erfaring og
kompetanse vil bli en solid styrking
av det daglige arbeidet til ASU, både
i forhold til interne oppgaver og
utadrettet virksomhet. Hun har startet
med å ta ansvaret for oppfølging av
kapselprosjektet overfor forskerne i
Ellen Skanckes gruppe ved NMBU,
buhundklubben og involverte
hundeeiere. Astrid vil også jobbe
med oppdatering av informasjon på
klubbens hjemmesider som ASU har
ansvaret for og i Lundehund-nytt. I
tillegg vil hun være kontakt mot NKK
på organisatoriske områder og jobbe
med administrative oppgaver.

Referat fra Fagseminar i Norsk Lundehund Klubb

– Viktig og nyttig fagkunnskap for klubbens
medlemmer og alle som brenner for lundehunden
Tekst og foto Avl – og sunnhetsutvalget og foto Merete Evenseth

Presentasjon av prosjekthunder

Noen av deltakerne på tur samlet ved Globen.

Pan B3 av Vinterskogen, eier Gro W.
Viken

Til venstre Hráfnir I3 av Revehjerte,
eier Ingvild Nesset og Idunn
Falinndottir I3 av Revehjerte, eier
Anne Guntvedt til høyre

Lundesommer Cierggis N1, eier
Maja Espelien
Foto Merete Evenseth

Den 8. – 10. oktober 2021 arrangerte klubben raseseminar for Norsk Lundehund. Fyldig
referat fra dette seminaret finner du et annet sted i bladet.
I den forbindelse presenterte Christen Lang 20 prosjekthunder fra tre generasjoner og fra
alle de tre rasene vi har benyttet i prosjektet. Tusen takk til dere som kom med hundene
deres slik at medlemmene som var tilstede selv kan se hva vi jobber med.
Det er meget interessant å se at vi etter tre generasjoner har fått frem hunder som er
helt lik en lundehund både av utseende og temperament. Med alle lundehundens
særtrekk i behold. Dette er viktig å kjenne til med tanke på den langsiktige virkningen av
krysningsprosjektet – vi mister ikke rasens særtrekk ved å gjennomføre krysningsprosjektet
for å øke rasens genetiske variasjon, vi får bare med oss friske gener, og vi får mer
vitale hunder. Vi har nå over 60 prosjekthunder. Ingen av disse har fått IL. Vi har ingen
krysningskull med bare en valp.
Så langt må vi derfor kunne konstatere at prosjektet har vært vellykket, avslutter Christen.
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Helga 8-10 oktober arrangerte Avl – og
sunnhetssutvalget (ASU) i Norsk Lundehund
Klubb (NLK) en fagsamling i samarbeid med
styret. 62 medlemmer fra hele landet og fra
Finland og Sverige deltok.
Det var tre viktige mål med samlingen:
• å spre oppdatert fagkunnskap, direkte fra
forskere, om tema som er helt sentrale for
avlen på lundehund.
• å informere klubbens medlemmer om
arbeidet og prosessen bak vår Rase
spesifikke Avls-Strategi (RAS) og særlig
handlingsplanen som klubben bruker som
styringsverktøy innenfor avlsarbeidet i rasen.
• å gi klubbens medlemmer en god anledning
til å diskutere tema og synspunkt under et
fysisk møte.
Alle foredragene ble filmet, og er lagt ut på
klubbens hjemmeside, www.lundehund.no

Samlingens faglige innhold begynte fredag kl 19.00.
Klubbens leder, Merete Evenseth, ønsket velkommen før
foredragene.
Hva er en Rasespesifikk Avlsstrategi (RAS)?
Christen Lang, (leder av ASU) gjorde rede for hva RAS er, og
hvordan arbeidet foregikk fram til dagens RAS dokument
ble godkjent av Norsk Kennel Klub (NKK) i 2014. I NLKs
RAS har klubben valgt å legge ved en handlingsplan som er
mer konkret og som lettere kan justeres utenom de pålagte
revisjoner av RAS som NKK gir. Et mål med fagsamlingen
var å få innspill til revisjon av handlingsplanen i 2022.
Helsetilstanden for norsk lundehund
Lille Wagtskjold, ASU, holdt et innlegg om lundehundens
helse basert på statistikk fra klubbens hundetellinger
og Lundehund-databasen. Lundehundtellingene er en
spørreundersøkelse som har pågått annethvert år gjennom
en stor del av klubbens historie. Informasjonen legges
inn i databasen slik at vi kan følge utviklingstrekk som
fruktbarhet, helseproblemer, levealder osv over tid. Sett
under ett, plages lundehunden av forholdsvis få arvelige
lidelser og defekter, men mage-/tarmlidelser, inkludert IL
er et alvorlig problem. I Lundehundnytt nr 2/2020 kan du
lese mer om helsestatistikken for lundehunden, basert på
hundetellingene.
Lundehund-nytt nr. 4- 2021
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Avlskriterier for lundehund – hvilke hensyn skal vi ta?
Sigrun Rytter, ASU, gjennomgikk avlskriterier for
lundehund. Avl på lundehund skiller seg på mange måter
mye fra avl på de fleste andre hunderaser. Hovedmålet for
NLK er å få flest mulig kliniske friske hunder i avl i flest
mulig ulike kombinasjoner slik at vi ivaretar mest mulig av
den lille genetiske variasjonen som fortsatt finnes i rasen.
En klinisk frisk hund er en hund som ikke viser noen tegn
på sykdom, men fremstår som mentalt og fysisk frisk.
Det er ingen krav til helseundersøkelser ut over dette hos
lundehunden, med unntak av kravet om testikkelattest for
hannhunder som ikke har vært premiert på utstilling.
Konsekvenser av lav genetisk variasjon i en populasjon
Henrik Jensen er professor i biologi ved NTNU (Norges
Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim) og
jobber med problemstillinger i skjæringspunktet mellom
genetikk, evolusjon, økologi og bevaringsbiologi. Henrik
er også hundeeier, han har to Tollere (Nova Scotia Duck
Tolling Retriever) og er aktiv i Retrieverklubben.

Helseutfordringer hos norsk lundehund
Hanna Gautun, ASU, fortalte om de spesielle
helseutfordringene som vi har på lundehund. Alle
lundehunder er generelt disponert for mage-tarm
problem, siden de har en medfødt misdannelse i tarmens
lymfesystem. Denne misdannelsen kan blant annet gi
mage-tarm lidelsen Intestinal Lymfangiektasi (IL) som er
en svært alvorlig lidelse med diare og væskeansamlinger.
Det ender ofte med at hunden dør, selv om vi de seinere
år har blitt flinkere til å behandle hundene så flere klarer
seg. Siden alle hundene er disponert for dette, anbefales nå
at lundehunder, også de som er tilsynelatende friske, går
på et fôr med lavt fettinnhold. På grunn av misdannelsen
i lymfesystemet rundt tarmen vil lundehundene være
disponert for å flere former for mage-tarm problem som
gastritt, tarmkreft og infeksjoner forårsaket av bakterier og
parasitter.
Oppsummering av NLKs krysningsprosjekt så langt
I neste innlegg ga Hanna Gautun en oppsummering av
NLKs krysningsprosjekt fram til i dag, med en oversikt
over de ulike generasjonene av krysninger innenfor
hver innkrysningsrase. Vi har nå til sammen 68 valper
i prosjektet. Du kan lese mer om helsestatistikk for
prosjekthundene i Hundesport 2/2021.
Klokka tolv var det tid for lunsjpause og tur. Det er godt
for alle å få litt luft, og under fagsamlinga hadde jo de fleste
med seg sine lundehunder, som selvsagt trenger en luftetur
i løpet av dagen. Vi gikk til Åstjern, og beskuet globen som
eieren av hytteanlegget hadde laget under koronakrisen. Et
fint sted for gruppebilde!

Henrik Jensen

I sitt foredrag belyste Henrik hva som skjer når genetisk
variasjon i en populasjon synker som følge av innavl.
Han fortalte om begrepet «innavlsdragsuget» eller «the
inbreeding vortex». Det går i korthet ut på at man taper
genetisk variasjon for hver generasjon når avlen foregår
i en lukket populasjon (en hunderase er en slik lukket
populasjon). Tapet foregår hele tiden, for hver generasjon,
og på et tidspunkt kan så mye genetisk variasjon være
tapt at populasjonen risikerer å dø ut på grunn av
innavlsdepresjon. Denne utviklingen har skjedd med
lundehunden. Vi har i dag en genetisk likhet på ca. 95 % i
rasen.
Tegn på innavlsdepresjon er typisk dårlig immunforsvar.
Dette kan for eksempel gi hudproblem. Innavlsdepresjon
kan også gi økt forekomst av enkelte arvelige sykdommer.
Hos lundehunden har vi slik sykdom forårsaket av
misdannelser i tarmens lymfesystem. Innavlsdepresjon gir
nedsatt fruktbarhet, slik vi ser med mange valpekull med
bare en valp, og paringer som ikke gir valper.
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hos husdyr. Peer viste gjennom sitt foredrag at det haster
med å øke den genetiske variasjonen hos lundehunden, og
anbefalte at vi så raskt som mulig åpner stamboka slik at
vi kan benytte krysningene fritt innenfor rasen. Jo lengre
vi venter med å åpne stamboka, jo mindre effekt vil vi få
av krysningsprosjektet. Samtidig øker risiko for ytterligere
helseproblem og fruktbarhetsproblem hos de reinrasede
lundehundene. Han oppfordret NLK til å satse på god helse
og, for en periode, å tåle større variasjon av eksteriøret på
hundene. Resultatene av krysningsprosjektet så langt viser
at det går raskt å få tilbake riktig eksteriør på hundene.

Fra visningen av prosjekthundene

Visning av prosjekthunder (utendørs)
Christen Lang, ASU, ledet en visning av hunder som er
en del av krysningsprosjektet til NLK. Det var møtt opp
mange krysninger, og det var representanter for avkom
fra alle de tre innkrysningsrasene til stede. For mer
informasjon om visningen, se Christens artikkel annet sted
i dette nr av bladet.
Etter visningen var det tid for middag og sosialt
samvær.
Søndag 10.oktober
Mentaltesting av lundehund - Erfaringer og veien videre
Solveig Steinnes, Arbeidsgruppen for bruksegenskaper
og atferd, fortalte om mentaltestene. Det er nå testet ca
40 lundehunder og 5 krysninger. Ut fra testingen av de
renrasede lundehundene, har mentaltestgruppa laget en
mentalbeskrivelse av lundehunden.

Workshop:
Innspill til Handlingsplan knyttet avlsarbeidet for rasen
Dagens faglige påfyll var en fin bakgrunn for litt eget
arbeid for fagseminarets deltakere. Under workshopen var
deltakerne delt i grupper som diskutere ulike tema knyttet
til handlingsplanen fra RAS. Gruppene leverte inn lapper
med stikkord som beskrev foreslåtte tiltak.

Peer Berg

Fra arbeidet med innspill workshopen

Utfordringer og anbefalinger for krysningsprosjektet
Peer Berg er professor ved Institutt for husdyr og
akvakulturvitenskap, NMBU (Norges Miljø og
Biovitenskapelige Universitet). Peer har også to islandske
fårehunder. Hans forskning dreier seg i stor grad om
genetisk variasjon, hva som skjer når den genetiske
variasjonen blir lav og hva man kan gjøre for å unngå det

Deltakere prioriterer innspill fra workshopen

Veien videre for krysningsprosjektet
Ingvild Espelien, ASU tok deretter opp veien videre for
krysningsprosjektet til NLK. Prosjektet er unikt ettersom vi
har valgt å avle krysningene som en sidepopulasjon i flere
generasjoner. Det er streng kontroll med helse og gemytt
hos krysningene for å unngå å importere nye helse/gemytt
problem i rasen. Innføring i stamboka kan derfor skje på
basis av god kunnskap om krysningene, og med svært
god dokumentasjon av hver enkelt hund som inkluderes i
Lundehundens stambok. Ut fra erfaringer fra prosjektet,
vet vi nå at krysningene raskt, etter bare tre generasjoner,
ligner svært mye på de reinrasede lundehundene i bygning
og gemytt. Dermed er det ingen grunn til å bekymre seg for
at vi mister viktige egenskaper. Derimot er det grunn til å
bekymre seg for at vi mister mye genetisk variasjon igjen
ved gjentatte tilbakekrysninger før vi åpner stamboka for
enkeltindivid. Vi bør derfor ikke vente for lenge før vi gjør
dette – da får vi liten effekt av krysningsprosjektet. Dette
er i tråd med Peer Bergs råd. For å få best mulig effekt av
krysningene, er det svært viktig at de ulike krysningene er
minst mulig beslektet. Dette betyr at vi må ha mulighet til
å bruke lundehunder fra alle oppdrettere over hele landet
i krysningsavlen, på samme måte som vi tenker når det
gjelder renraset avl.
Krysningsprosjektet er i en kontinuerlig prosess. Det gjøres
hele tiden vurderinger og evaluering av arbeidet. Derfor
justeres også planene ettersom vi får erfaring i praksis.
Lundehund-nytt nr. 4- 2021
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Prioritering av tiltak
Etter lunsj fikk deltagerne prioritere innspillene
til Handlingsplanen fra workshopen lørdag ved
stemmeavgivning. Etterpå var det en åpent for spørsmål
og kommentarer fra deltakerne.
Resultatene fra workshopen lørdag og oppsummeringen
søndag blir brukt videre sammen med de faglige
innspillene fra foredragsholderne i forhold til utarbeidelse
av ny handlingsplan som skal ut på høring omkring
årsskiftet til klubbens medlemmer.

Fem på seminar
Etter fagseminaret på Åstjern, har vi tatt kontakt med fem medlemmer som var der og stilt dem
noen spørsmål om deres opplevelse av seminaret.
Bine Melby
Lærte du noe nytt på seminaret?
Ja, mye om rasen og situasjonen for rasen. Mye av
problemene har jeg vært borte i før, men det var
interessante presentasjoner og engasjerte folk.
Hvilken del av fagseminaret satte du mest pris på?
Jeg synes hele seminaret var bra, både programmet og det
sosiale.
Mener du det er riktig av Norsk lundehund klubb å
prioritere å holde et slikt arrangement for medlemmene?
Ja, veldig lurt. Tema viste alvoret for rasen, og det er solid
alvor. Lurt med lav terskel for deltakelse.
Har fagseminaret endret noen av dine egne oppfatninger?
Jeg stilte med åpent sinn og for å få kontakt med miljøet, og
kjenner til problematikken med små populasjoner fra før.

Fra arbeidet med prioritering av innspill fra workshopen

Mønstring av prosjekthunder,

Åstjern 09.10.2021

Tekst av Christen Lang

Den 09.10.2021 mønstret vi 6 prosjekthunder på
klubbens raseseminar på Åstjern. Det er interessant
å se at etter tre generasjoner har hundene alle de
typiske trekkene som er typisk for lundehund. Begge
de to hundene fra generasjon 3 har meget godt
utviklede ekstra tær som ikke kan bli bedre på en
lundehund.

tær. Så her er det trekk fra begge raser, men utseende er mest
lik buhund. Meget trivelig temperament.
Pan B3 av Vinterskogen
En stor, meget vakker hund med alle trekk fra lundehund.
Meget godt utviklede ekstra tær. Dessverre noe engstelig
temperament.

Godhunden Fina Flicka B3
En hund som vises i for godt hold noe som gjør at hun virker
en tanke tung for dagen. Ellers helt lik en lundehund med
alle lundehundens særtrekk. Meget godt utviklede ekstra
tær. Trivelig temperament.
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Gro W. Viken med Pan B3 av Vinterskogen

Morten Aune Gilje
Lærte du noe nytt på seminaret?
Ja, jeg er ny med lundehund, og det var opplysende.
Hvilken del av fagseminaret satte du mest pris på?
Det var veldig mye informasjon på ei helg, og store
diskusjoner om krysningsprosjektet. Var greit å få
informasjon om det, men jeg ønsket en mer nøytral
tilnærming på temaet krysningsprosjektet.
Mener du det er riktig av Norsk lundehund klubb å
prioritere å holde et slikt arrangement for medlemmene?
Ja, absolutt. Jeg kan ønske meg et nytt seminar om IL også.
Det er veldig positivt for alle å møtes.
Har fagseminaret endret noen av dine egne oppfatninger?
Nei, jeg har fått litt mer utfyllende opplysninger om
prosjektet, men ikke endra oppfatning.

Hvilken del av fagseminaret satte du mest pris på?
Hvis jeg må plukke ut noe, så var det foredragene fra
Henrik Jensen fra NTNU og Peer Berg fra NMBU.
Mener du det er riktig av Norsk lundehund klubb å
prioritere å holde et slikt arrangement for medlemmene?
Ja, absolutt veldig viktig.

Merete Boneng
Lærte du noe nytt på seminaret?
Ja, mye

Har fagseminaret endret noen av dine egne oppfatninger?
Ja, for så vidt, ikke oppfatning, men det ble klart hvor
utrolig viktig krysningsprosjektet er. Det er viktig å ha slike
seminar.

Hvilken del av fagseminaret satte du mest pris på?
Både gjesteforeleserne og informasjonen frå
krysningsgruppa.

Hvilken del av fagseminaret satte du mest pris på?
Vanskelig å si, var mye interessant.

Kimura Lundebus Lillemor B1
Kort kropp og et hode med mye buhund trekk. Mest trekk
fra buhund. Trivelig temperament.

Tror du Norsk lundehund klubb vil ha nytte av det som
kom fram på fagseminaret i det videre arbeidet med
handlingsplanen for RAS?
Ja, det var hele poenget med seminaret.

Tror du Norsk lundehund klubb vil ha nytte av det som
kom fram p åfagseminaret i det videre arbeidet med
handlingsplanen for RAS?
Ja, det kom veldig gode forslag, var konstruktivt og bra.
Veldig trivelig å treffes igjen, og for en stilig plass vi var på.

Martin Storli
Lærte du noe nytt på seminaret?
Ja

Ringo B2
En stor noe høystilt hannhund med kort kropp. Mest trekk
fra buhund. Trivelig temperament.
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Hilde Birgitte Berg Altø
Lærte du noe nytt på seminaret?
Ja, mye.

Tror du Norsk lundehund klubb vil ha nytte av det som
kom fram på fagseminaret i det videre arbeidet med
handlingsplanen for RAS?
Ja, spørsmålrunden var gull verdt i forhold til hva
medlemmene synes er viktig. Det var stor nytteverdi for oss
som var der.

Freia B2
En liten og lett tispe med mest trekk fra buhund. Kort
kropp, noe markert stopp og noe kort lett snuteparti. Kunne
ha hatt noe bedre utviklet underkjeve. Mangler de typiske
veivende forbensbevegelsene hos lundehund. Litt forsiktig
temperament.

Heyli Hekladottir B2 av Lundepoten
Mest trekk fra buhund, men har meget godt utviklede ekstra

Tror du Norsk lundehund klubb vil ha nytte av det som
kom fram påfagseminaret i det videre arbeidet med
handlingsplanen for RAS?
Absolutt! Og håper at budskapet fra fagseminaret
videreformidles til de som ikke var der.

Har fagseminaret endret noen av dine egne oppfatninger?
Nei

Mener du det er riktig av Norsk lundehund klubb å
prioritere å holde et slikt arrangement for medlemmene?
Ja, uten tvil. Så god informasjon, og at vi kan snakke i lag.
Diskusjonen i grupper og rulleringen var veldig bra.
Har fagseminaret endret noen av dine egne oppfatninger?
Ja, det vil si, jeg har fått såpass mye informasjon nå om
krysningsprosjektet at jeg ser det var viktig.
Tror du Norsk lundehund klubb vil ha nytte av det som
kom fram på fagseminaret i det videre arbeidet med
handlingsplanen for RAS?
Ja, det var veldig gode forslag som kom inn, og det var
veldig kjekt. Jeg er full av lovord.

Mener du det er riktig av Norsk lundehund klubb å
prioritere å holde et slikt arrangement for medlemmene?
Ja
Lundehund-nytt nr. 4- 2021
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Kennel Vildensky
ønsker alle en
fredelig jul og et
godt nytt år!

Lundesommer Fryd,

Vi håper på valper
tidlig i 2022

God Jul og
et Godt Nytt
Lundehundår
ønskes fra
Lundefoxen Kennel

Lundehiets Blizz og Turid

Kennel Vollakloa
ønsker alle to- og
firbeinte en God Jul
og et Godt Nytt år!

Julehilsen fra Dagrunn Mæhlen, Beyla Arnadottir
Av Vollakloa og Fenja Drottensdottir.
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Håper på et tredje
kull valpa på Fenja i
det nye året

KENNEL ENERHAUGEN
Vi ønsker alle lundehund
venner en hyggelig jul og alt
godt i det nye året

I år fikk vi en ny valp, hun heter Birka av Enerhaugen til daglig Una. Tusen takk til Reidun Bonde og
Merethe Boneng. Uten deres hjelp ingen valp. Håper Birka i fremtiden vil kunne være med på å bevare
rasen. Det vil tiden vise. Skal bli interessant å følge henne videre.
Alle gode ønsker for rasen. Jorunn Kvalheim og Christen Lang.
Lundehund-nytt nr. 4- 2021
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Avl med hannhund - Norsk lundehund

Bildet over er Bratsbergåsen's Ingolf til venstre og
Bratsbergåsen's Isak til høyre. Foreldre er far Værøy-Drotten
Av Vollakloa og mor Recknagel Olgadanilova.
Bildet til venstre er far og sønn Værøy Drotten Av Vollakloa
(nederst) og Bratsbergåsen´s Ingolf.

Familiebilde fra 2006 av far Ålvisheim's Illuge Skald, sønnen Afe Njord Skaldsson og mor Frøy Av Vinterskogen.
Med fra venstre Solvor Melum og Mari Østgaard med datter Ingeborg. Foto Dagrunn Mæhlen.

Solvor og Paul Andreas Melum
på Bratsberg
Hvor lenge har du/dere hatt lundehund og hvem var din/
deres første lundehund?
Vi fikk vår første lundehund i 1996, altså for 25 år siden.
Det var Raija Av Vinterskogen. Året etter kom Ålvisheim's
Drott, som vi kalte Mikkel til daglig.
Hvilken/hvilke hannhunder har du/dere nå?
Nå har vi bare disse to: Værøy-Drotten Av Vollakloa og
Bratsbergåsen's Ingolf. De er far og sønn.
Når og med hvilken hannhund begynte du/dere med lundehundavl?
Vårt første kull var med Mikkel (Drott) og Raija.
Har din/deres hannhund/hannhunder gitt mange kull og antall valper til nå?
Ålvisheim 's Drott hadde seks kull og 10 valper. Ålvisheim's
Illuge Skald hadde fire kull og 12 valper. Værøy-Drotten
har fire kull og 9 valper. Bratsbergåsen's Ingolf har til
nå fire kull og 11 valper. Vi har vært nøye med å bruke
forskjellige tisper for hvert kull.
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Hva er det beste med avl av rasen slik du/dere ser det som
hannhundeiere?
Våre hanner har vært flinke og villige til å pare. De har
også vært flinke til å finne rette tidspunkt når løpetid er på
topp. Vi angrer kanskje litt i dag på at vi ikke har hatt flere
kull selv, men vi synes det er morsomt å følge avkom etter
de andre kullene også.

Stiller du/deres hannhund/hannhunder på utstilling? Hvis
du/dere gjør- hva synes du/dere om resultatene de ga?
Ja det har vært vår store hobby i 25 år. Startet med
valpeshow og da ble vi helfrelst. Vi har fått fantastiske
kritikker og premieringer. Og møtt en masse fantastiske
mennesker, ja mange blir nok venner for livet. Vi har reist
rundt i Norden og har derfor hatt flere Internasjonale
championer. I tillegg har vi sett på det som en oppgave å
drive reklame for en rase som få kjente til da vi startet.
Å en stor takk og honnør til mange flinke dommere....som
alt for sjelden får ros.
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?
Vi var med på å starte lokallag og treff i Trøndelag. Vi
deltok også i flere styreperioder med arbeidsoppgaver for

avdeling Trøndelag. Den årlige julelunsjen 2. søndag i
advent er fortsatt veldig populær. Vi tror bestemt at treff
er spesielt viktig da det nå har blitt veldig mange nye
valpeeiere. At eiere og hunder møtes på treff vil jo også gi et
godt miljø i klubben og sikkert også noen " stevnemøter".
Er din/deres hannhund/hannhunder med på andre
aktiviteter?
Nei, ikke noe spesielt.
Har du/dere noen tanker om ditt/deres framtidige avl med
din/deres hannhund/hannhunder?
Nei, vi er nok kommet dit at vi å har våre to siste hunder.
Årene går og det er en tid for alt. Men vi låner gjerne ut de
to vi har til noen som ønsker, og håper de enda kan bidra
til et kull eller to.

Hva er det vanskeligste med avl av rasen slik du/dere opp
lever det som hannhundeiere?
Det vanskeligste vi har opplevd er at vår egen tispe nektet
å parre med en av våre egne hanner, flere løpetider på rad.
Det var da det gikk opp for oss at man bør ha en plan B.
Har du/dere importert evt eksportert noen lundehund?
Olgadanilova kom til oss fra kennel Recknagel i Finland og
Bratsbergåsen's Isak ble solgt til Sverige. Ellers har alle vært
født i Norge.
Hva synes du/dere er bra med norsk lundehund?
Alt, absolutt alt.En nett liten tillitsfull skapning som du lett
mister ditt hjerte til. Den er trofast mot flokken sin og den
er til og med lydig.....hvis du har nok godbiter i lomma.

Bratsbergåsen´s Ingolf

Mikkel - Åvilsheim´s Drott
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Pernilles bronsemerke

mental trening for både hund og eier, og ikke minst
samarbeidet man får med hunden. Jeg håper flere
melder på lundehunder på Agility-stevner, slik at vi kan
vise fram vår fantastiske og allsidige rase, for vår del
har nøkkelen for å komme gjennom banen vært «slow
is fast». Nøyaktighet er et godt nøkkelord, for bommer
man på et hinder får man feilpoeng, det er også viktig
å hele tiden oppmuntre og holde kontakt med hunden,
for hvis ikke er det ikke sikkert den vil det samme som
du - som når vi en gang var på et stevne på Klepp, og
Pernille fant det for godt etter en tunnel å plutselig ta
seg en avstikker ut av banen, inn i et bur og slurpe i
seg en hel vannskål. Ble da disket og løpet var slikt sett
over, men etter en latter og litt røde kinn fullførte vi
banen.

Tekst av Anahita Juvelid, foto Maren Refve

Det er fort gjort å bli disket, men det skjer for alle «hele
tiden», og er således en del av «gamet», men da er det
ekstra gøy når først alt klaffer og man går et feilfritt
løp. Den følelsen er enorm.
For en liten stund siden tok vi bronsemerket i Agility.
Bronsemerkeprøven er en uoffisiell konkurranseform
på lik linje med bronsemerkeprøven i lydighet. Kravet
for å oppnå bronsemerket i Agility er at hunden
skal fullføre banen og vise at den kan passere alle
hindertyper på egen hånd. Samtidig skal hunden være
under såpass kontroll at den ikke løper ut, tar feil
hinder eller på annen måte viser tydelig ulydighet.
Hunden skal under hele prøven være uten bånd eller

Agility er en av de raskest
voksende sportsgrenene for
hunder, også i Norge.
Agility er en gøy og spennende
sport, det er et kort og fartsfylt
hinderløp for hunder der
hundefører aktivt bidrar med
styringskommandoer hunden
må utføre for å lykkes, så Agility
er et skikkelig teamarbeid.
Agility er en kombinasjon av
fart, smidighet og kontroll og
er flott sysselsetting selv om du
ikke vil konkurrere.

24

Lundehund-nytt nr. 4 - 2021

Pernille (Paluna´s Kira Unnidotter) og jeg startet med agility
etter Lundehunddagene i Mosjøen
i 2019 da vi fikk prøve oss på
banen som var satt opp der, og
det gav absolutt mersmak! Siden
den lokale hundeklubben her har
et fantastisk anlegg for agility, og
jevnlig arrangerer kurs tok vi et
nybegynnerkurs og satte igang.
Når vi hadde trent en stund på de
«enklere» hinderne og kom videre
på hinder som møne og bom fant
jeg ut at dette er noe som kom
naturlig for henne ettersom det
innebar klatring og høyder.
Vi har vært på flere Agility
stevner, men ikke sett andre
lundehunder enda. Disse
lundisene har mye fri vilje, og er
selvstendige, noe som har ført til

sele. Altså være «naken». Agility banen til bronsemerket
innheholder minst 15 hinder, der alle standardiserte
hindre er med, inklusiv hinderkombinasjon. Kun
høydehinder taes flere ganger. For å få tildelt
bronsemerket i Agility må man fullføre banen med
maksimum 50 feilpoeng. Den minste alderen på
hunden for å delta på bronsemerket er 12 måneder, som
for offisielle konkurranser. Dette viser jo også at alt et
mulig med en Lundehund.
Min lokale hundeklubb arrangerte også sommeren
2021 vårt første offisielle agility og hopp stevne, og
da klaffet ALT på et av løpene for oss. Klinket inn en
god 3 plass som holdt til «napp», dette kan kanskje
sammenlignes litt med utstillingscert, da man må
ha 3 napp for å rykke opp til neste klasse, hvor
vanskelighetsgraden økes. For vår del blir det nok mest
agility fremover som trening for både hunder og eiere,
og ikke minst den sosiale delen rundt det. Det er alltid
noe nytt å lære og noen nye teknikker. Jeg har også et
lite prosjekt med å få min samboer ut på agilitybanen,
som f eks i høst, da meldte jeg på han og Pernille til en
blåbærcup (uoffesiell forenklet agilityløp), mens jeg selv
hadde jobbhelg - da hadde han ikke noe annet valg enn
å løpe, men de kom igjennom da og.
Høres ikke dette spennende ut? Ta kontakt med de
hundeklubbene i nærheten av deg som driver med
Agility, og hør når de skal ha agilitykurs og neste
prøve.

noen artige innslag når vi først
har reist på stevner, for eksempel
på et av våre første løp på
bortebane i Arendal. Pernille syns
det var både litt kaldt og surt,
men etter en god oppvarming var
vi endelig klar. Vi tok ut og kom
oss veldig greit igjennom ca halve
banen, men da Pernille kom opp
på toppen av mønet oppdaget
hun dommeren, og da var det
bom stopp. Der sto hun, og det
kunne ikke nytte med hverken
lokk eller list. Vi hadde jo nemlig
glemt å trene på å løpe med en
ukjent person slikt oppstilt midt
i banen….. En god latter ble det i
alle fall.
Jeg håper flere får øyne opp
for denne sporten. Dette gir
muligheten for både fysisk og
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Nyttårsaften
– hundenes
verste kveld
Tekst av Elin Mariboe
Foto Dyrebeskyttelsen.no

En studie fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet viser at nesten en fjerdedel av hundene i
studien er redd for fyrverkeri og har en mild form for lydfobi. Dette kunne vi lese i siste nummer av
Hundesport.
Veterinær Sasja Rygg i AniCura gir i samme Hundesport disse rådene for en roligere nyttårsaften:
1.

Prøv å gjøre hunden så sliten som mulig før det
smeller. Gå en lang tur på dagtid, gi deretter
hunden et godt måltid slik at den er god og mett. Gi
gjerne hunden noe som varer, f.eks. et tyggebein,
slik at den blir distrahert og kan holde på med dette
i lang tid.

2. Ikke ta med hunden ut for å se fyrverkeriet. Dette
kan gjøre vondt verre.
3. Ikke la hunden være alene. Vær i samme rom som
hunden, og trekk gjerne for gardinene. For noen
kan det også fungere å sette på musikk.
4. Man bør oppføre seg normalt og ignorere lydene, så
slapper forhåpentligvis hunden mer av.
5. Ikke trøst hunden, da tror den at dette er noe å
være redd for.
6. Pass på at dører og vinduer er lukket og at hunden
ikke får mulighet til å stikke av.
7.

Inviter gjerne andre hunder som ikke er redde. Da
får hunden en trygg venn å se opp til, og vil roe seg
mer ned.

For mange hunder vil ikke disse rådene fungere. Det er
umulig å roe hunden, og nyttårsaften blir en pine for

både hund og eier. Da kan man kanskje forsøke noe
nytt?

Slik løste Hekla sin lydfobi
Da Hekla kom til meg som valp, viste hun tidlig at
hun var redd for lyder, for eksempel støvsugeren og
andre lyder i hjemmet, men litt etter litt forsvant denne
redselen for huslige lyder.
Hennes første nyttårsaften ble et mareritt. Hun skalv,
pep, prøvde å flykte og var svært urolig. Fra da av gikk
jeg i dekning hver nyttårsaften, og ble svært usosial
av meg av hensyn til hunden. Hekla viste også redsel
ved tordenvær, og tordenvær var det ikke alltid så lett å
forutse … Så råkte vi ut for noen som øvde til 17. mai en
gang, og da forstod jeg at hun var redd for trommer –
det minnet vel litt om tordenvær.
Da Hekla var 3 år, flyttet jeg til et nytt nabolag, og det
første året vi bodde der, bygget de ut nedenfor oss. I
samband med dette ble det en del sprenging. Faktisk
så mye sprenging at Hekla ikke gadd å bry seg lenger.
Dette løste mye. Nå kan jeg bare dra ned for vinduene
ved tordenvær, slik at hun ikke ser lynet, og da roer
hun seg. Hun har også selv funnet ut at det er lynet hun
er redd, slik at hvis vi er ute og hører tordenvær i det

fjerne, så går dette bra. Men nyttårsaften hadde vi den
samme skjelvinga, bortsett fra at Hekla selv gikk til den
mørkeste kroken i huset der det ikke er noen vinduer,
og la seg der av fri vilje. Hun skjønte med andre ord
hvor hun ikke ser rakettlyset! Smart hund!
Høsten 2020 kom jeg over produktet ThunderShirt. Det
er en type body som strammes rundt hundekroppen og
får hunden til å slappe av. Denne prøvde jeg på Hekla
nyttårsaften 2020, og det var rene miraklet. Fra å være
en hund som skalv og søkte den mørkeste kroken i
huset med hengende hale, ble hun forvandlet til en
hund som kunne ligge og slappe av flere steder i huset,
og hun sto med hevet hale og hørte på lydene.
Når vi nå går mot en ny nyttårsaften skal Thunder Shirt
igjen fram her i huset. Det viste seg å være løsningen
for Hekla. Det kan nevnes at Hekla bor med 5 andre
hunder som ikke er redde, uten at det hadde noen
virkning på henne før Thunder Shirt kom i hus.

Noen eiere tar inn på hotell. Her er flyplasshotell å
anbefale. Disse hotellene er vanligvis godt lydisolert
og det vil ikke være raketter i umiddelbar nærhet til en
flyplass, da dette har med sikkerheten å gjøre.
Andre drar langt til skogs, til ei DNT-hytte, eller egen
hytte, der en er langt fra oppskyting.
I Fredrikstad inviterer Hundeglede Hundeskole til
nyttårsfeiring for hund og eier i et parkeringsanlegg.
De har funnet et parkeringsanlegg der en hverken
hører lydene eller ser glimtene. Her møtes flere
hundeeiere til enkel servering og morsomme aktiviteter
for hund og eier.
Mange trener også med rakettlyder i bakgrunn fra
stereoanlegget i høstmånedene. Da blir hunden
eksponert for lydene over lengre tid, og med stadig
høyere lyd. Håper er at den skal være så vant til dette
når nyttårsaften kommer at problemet skal være løst.
I de siste åra har det dukket opp flere hjelpemidler
for å bøte på angst hos hund, blant annet klesplagget
Thunder Shirt. På neste side kan du lese hvordan denne
hjalp Hekla.
Foto Elin Mariboe
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Lag lundejulegaven selv

Ditt liv med hund

Pannebånd med lundehunder

Tekst og bilder av Hilde Margrethe Simonsen

En glede for oss begge

Tekst og foto av Solveig B. Steinnes

- Det tok ikke lang tid før
gutten forsto ordet trening
og danset rundt i ring når
godbiter ble gjort klar ...
Da lille Kyrre (Fratercula´s Første Kjærlighet Iver) kom
til meg, visste jeg at jeg kunne gi han et godt hundeliv,
men aldri hadde jeg trodd at vi noen gang skulle starte
i konkurranse i lag, og at det ene førte til det andre.

Dette pannebåndet er
enkelt å strikke. Du
trenger bare en rundpinne
eller strømpepinner, og to
garnnøster a 50 g. Den
kan også strikkes med tre
farger. Se mønsteret.
Mitt tok bare noen få
timer å strikke, og det er
lett å finne rett størrelse.
Jeg har brukt Adore
alpakkagarn på pinner
nr 3. Et mønster på
15 masker med denne
kombinasjonen ble ca 7,5
cm langt. For å variere
lengden kan man velge
annet garn eller tykkere/
tynnere pinner.
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Oppskrift:
Legg opp det antallet masker
som er nødvendig for å strikke
den størrelsen du ønsker.

Gjenta rett og vrangrunder som
ovenfor.

Til str 58 cm legg opp 15x8 =120
m. Str 50 cm 15x7 =105 m

Strikk deretter 1 rett 1 vrang til
innside av pannebåndet til det
dekker innsiden. Fell av.

Strikk 3 runder r., 1 runde vr, 3
runder r, 1 runde vr. 3 runder r
med bunnfargen.

Sy sammen opplegg og fellekant,
maske for maske. Damp
arbeidet, og la det tørke.

Strikk mønster.
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Sirklene i mønsteret kan strikkes hvite
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Jeg kunne ingenting om hundetrening. Da Kyrre var
13 uker fikk vi tilbud om å være
med på miljøtrening med lokal
hundeklubb. Etter det var hver
tirsdagskveld satt av til trening.
Det tok ikke lang tid før gutten
forsto ordet trening og danset
rundt i ring når godbiter ble gjort
klar.
Valpe / unghundkurset ble en
prøvelse da Kyrre var i veldig
pubertet 13 månder. En mnd
etterpå startet vi på vårt første
agilitykurs. Kyrre gikk fra å ikke
tørre å gå inn i hallen og takke
nei til alle godbiter på starten
av lørdagen, til å dra mor inn i
hallen søndagen, springe banen
og sluke pannekaker. Etter det
har alle haller vært positive.

ved 2 1/2 år. Siden har har vi konkurrert i kl 1, med
større og mindre mellomrom. Utfordringen kan være
å holde kontakten hele banen med alle forstyrrelsene
som er på stevner. Jeg ser på treninger nå at Kyrre har
bedre fokus på meg uten bånd (som kommer i kl 2, 3 og
elite ) enn med bånd (i kl 1) . Øvelsene i Rallylydighet
trener vi gjerne i stua, hagen,
på tur og i tillegg til organiserte
treninger.
I Tana er vi svært få som
konkurrerer eller trener denne
sporten. I Finnmark er det nå
blitt ganske mange. Vi møter
også andre lundehunder, bl.a.
Janne-Grethe Konst Strøm med
Frei som ble Finnmarksmester kl
1 i fjor. Artig med to lundehunder
på pallen i Hammerfest i oktober
2019. Elin D. W. Johannessen
med Ålvisheim´s Torje Liveson
deltok også.
Det er en fin måte å være
sosial på og vi får mange fine
helgeturer.

Vi fortsatte å trene agility fremover og var på enda
ett kurs. Jeg kunne tydelig se hvor mye selvtilliten til
Kyrre vokste med denne treningen, og sikkert min
egen også .

I skrivende stund er planen å prøve litt lydighet også,
og starte kl 2 rallylydighet til våren. I år fikk vi nesten
ikke hverken trent eller konkurert, så sesongen ble
deretter.

Noen måneder senere valgte vi å starte rallylydighet
trening for å få bedre kontakt. Denne treningen passer
oss, da Kyrre responderer godt på stemmen min og det
er lov med verbal ros. Vi startet vår første konkurranse

Jeg anbefaler virkelig å trene med våre flotte skatter,
artig for både hund og eier og fin måte å vise frem
rasen. På de fleste stevnene er det folk som er
interessert i lundehunden.
Lundehund-nytt nr. 4- 2021
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Lillelunden

Nytt fra Rogaland
Tekst av Morten Aune Gilje

Av Elin Mariboe

kose seg. Programmet var fint lagt opp,
når hundene og eierne hadde blitt litt
«kjent» så gikk vi en flott tur sammen
rundt på øya, der vi hilste på noen kyr
på beite. Vi fikk tatt masse flotte bilder
på turen der vi deler ett bilde med
leserne av Lundehund Nytt.

Julenøtter for barn (og noen voksne)
Lundehund treff på Ognøy 24.07.21
Så var det årets Lundehundtreff på Ognøy, Petra Ognøy
inviterte igjen til treff på familiens eiendom for 5. gang.
Første treffet ble arrangert i 2017. Værgudene var med oss,
Ognøy ligger vakkert til i Bokn kommune ytterst mot havet
ved Kårstø.
Det var mange som tok turen til Ognøy denne flotte
sommerdagen, 20 Lundehunder hadde tatt med seg
menneskene sine på tur. Vi samlet oss i den store inngjerdete
hagen foran huset, der alle hundene kunne løpe løs og bare

He, he

1.

Nesten alle har en type radio som kan sende og motta signaler. Hva er det?

2.

Spanjolene kaller det farmacia. Hva er det?

3.

Hvilken hunderase ligner på en rev?

4.

Hva er den nye bergarten plastiglomerat laget av?

5.

Har insektene lunger eller pusterør?

6.

Finnes det levende pinner?

7.

Når fikk menneskene et fly i luften for første gang – i 1900, 1903 eller 1905?

8.

Hvor mange liv har katten?

9.

Hvor mange bokstaver er det i det norske alfabetet?

10.

Hvilken skostørrelse har julenissen?

Tusen takk til Petra og familien som åpner hjemmet og
gården sin for oss alle, vi ses nok igjen på Ognøy neste år.

Igjen var værgudene på vår side, solen
skinte fra knallblå himmel og flagget
vaiet så vidt i toppen av flaggstangen.
Alle hadde med seg en gevinst til
utlodning, kjempekjekt for voksne og
barn.
Selvsagt sto også felles tur på
programmet her, nydelig vær og en
flott gjeng både hunder og mennesker
la i vei langs en flott tursti som gikk
mellom jorder og strandsteiner. Her
fikk vi og selvsagt tatt en del flotte
bilder av de vakre hundene og eiere.

Talgjetreffet 29.08. 2021
Treffet på Talgje har lang tradisjon, faktisk helt tilbake
til 1999. For min del var dette første gang jeg deltok, det
blir ikke siste i hvert fall. Her møttes det både erfarne og
uerfarne lundehundeiere. Alle blir godt tatt imot av Liv
Skjervik og Kristoffer Østebø. Liv har hele tiden vært en av
primusmotorene for å få ting til å skje i Rogaland og det er
vi alle takknemlige for. Hun har stått på for oss og hundene i
Rogaland i en årrekke, TAKK .

GOD JUL

Da vi var tilbake fra turen ble det
grilling, kaffe og masse latter og
gode samtaler. Etter grillmaten
Foto Petra W. Ognøy
serverte Petra både frukt og iskrem.
Stemningen blant både mennesker og
hunder var upåklagelig. Vi hadde og besøk fra Luxembourg
av Stein-Erik, han hadde tatt turen hjem til Norge og til
Ognøy. Endelig var restriksjonene lettet litt slik at vi kunne
møtes utendørs, det ble ført lister over de fremmøtte for
sikkerhets skyld. Håndsprit og avstand ble overholdt på en
god måte. Det er utrolig deilig å se 20 flotte lundehunder
leke, kose og springe fritt. Slikt tar på, så flere av dem fant
seg en plass i skyggen og ladet batteriene litt underveis.

Hundene hadde fått et eget flott
innegjerdet område de kunne kose seg
på mens vi fyrte opp grillen og fant
frem termosen med kaffe. Samtalen
Foto Liv Skjervik
gikk mye rundt hund selvsagt, det er så
flott når erfarne lundehundeiere deler
med de som har mindre erfaring.
Vi fikk til og med besøk av lokalavisen Øyposten, som laget
reportasje om det tradisjonsrike treffet.
Slike sommerdager burde vart mye lengre, samtalen er
like god som været. En flokk med harmoniske vakre
Lundehunder. Kan det bli bedre?
Ses vi på Talgje neste år?

Svarene finner du på side 35.
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Nytt fra Troms og Finnmark

Nytt fra Avdeling Trøndelag

Tekst og foto Merete Evenseth

Tekst av Hilde Birgitte Berg Altø

Etter NKK utstillingen i Harstad, inviterte Mona Hol oss til
hytteparadiset deres på Stokke på Tjeldøya utfor Harstad.
Plass hadde de nok av både til telt, bobil og campingvogn
og med 5 mål inngjerdet eiendom var det et eldorado for
de firbeinte. Folk kom fra Harstad, Lødingen, Vestbygda,
Narvik og Tromsø og Mona diska opp med nydelige vafler.
Hemmeligheten var at hun hadde kardemomme og kanel i
røra.

Heisann alle lundehundvenner i Trøndelag.

Etter en uke med kjempefint høstvær måtte det selvfølgelig
begynne å hølje ned da vi ankom plassen. Men vi er ikkje
rådlaus, så presenning ble hentet i fjøset og spikra opp fra
taket og vipps hadde vi tak over hode.
Hundene, tre gutter og åtte tisper hadde mer enn nok med å utforske
eiendommen, gjø litt på sauan, som beitet på andre siden av gjerdet. De storkosa
seg. Eldste var elleve år og yngste var fire måneder og sjarmerte alle.
Når høstmørket senket seg ble det fyrt i bålpanna og i grillen og praten gikk
lett blant folket med noe godt i glasset. Vi fleipa litt med at vi burde ha tatt opp
poteten til vertskapet, men det får være innlagt aktivitet til neste år. Ikkje sant
Mona?
Det var noen trøtte tobeinte og firbeinte, som gikk til sengs i sine bobiler og
drømte søtt om det vellykkede treffet og nye bekjentskaper som var knyttet.
Takk for laget! Kanskje dette kan bli en tradisjon??

Nytt fra Oslo og Akershus
Tekst Ingvild Kiland

Flere valper deltok på sitt første treff
og vi fikk hilse på prosjekthundene
Hàipa N1 og Lotte I2. I tillegg dukket
det opp familier som skulle hente valp
dagen etter og familier som fortsatt
venter i spenning på at deres tur skal
komme. Fylkeskontakten Pascal Renée
32
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I år fikk vi
gjennomført
vårt tradisjonelle
lundehundtreff
på Kvam etter
Steinkjerutstillinga i
september. Det var ei meget trivelig helg, med besøkende
helt fra Tromsø i nord til Møre i sør.
Til tross for guffent vær på lørdagskveld med masse regn,
var vi 20 tobeinte og 25 firbeinte på campingen. Det var
ikke så mye aktiviteter på treffet i år, men vi kjørte så klart
lundehundrace – til stor glede for alle. Lundisene kjempet
hardt om førsteplassen, da det som vanlig var noen som
pila i alle retninger før målstreken, eller hannhunder som
lå klistra bak rumpa på tispene og da kom snublende over
mål. Vinneren av årets race ble Unni Hofstad med sin Frid,
og vår Vilje på 2. plass i finaleheatet. Takk for kampen.
På søndag gikk vi en liten turløype i campingområdet, der
det var 15 tobeinte og 23 firbeinte som var med.

Turgjengen på søndag, foto Gunn Tove Ormset

Klar for lundehundrace, foto Hilde B.B. Altø

Det har siden forrige Lundehund-nytt kommet flere
valpekull i Trøndelag, som vi gleder oss til å følge videre.

Etter koronapausen var det mange i
Oslo og tidligere Akershus som var
klare for å treffes igjen, og det har
kommet mange nye lundehundeiere i
vårt distrikt i denne perioden. Derfor
var det ekstra moro at så mange møtte
opp på treff på hundesletta på Ekeberg
den 7. november, og lundehundfolket
bidro med både varme og entusiasme
denne kalde og sure høstdagen.
Vi talte 22 hunder (10 hanner og 12
tisper), men ser ikke bort fra at det
kan ha vært flere. Deres to-beinte
følgesvenner klarte vi dessverre ikke å
holde oversikten over, for her var det
mange hyggelige mennesker og praten
gikk livlig.

Da banker Kong
Vinter på døren
igjen, og vi går
mot snø og kaldere
tider. Vi gleder oss
til å baske i snøen,
kanskje byr det på
skiturer med de
firbeinte også.

Siste helgen i oktober hadde vi dagskurs i Hoopers/
triksekurs. Det var ment å være over to dager, men pga
lite deltakere kjørte vi et minikurs istedenfor å avlyse.
Deltakerne koste seg, og nå satser vi på kurs til våren igjen.
Vi rigger oss til grilling på lundehundtreff, foto Hilde B.B. Altø

Bak fra v: Birk (bak), Martha, Simba, Ægil, Solan, Hjalmar, Irpa, Mario og Helly.
Foran fra v: Ellie, Mykle, Elli, Embla, Saga, Mille, Ludvig, Hàipa, Lotte og Tengu.
Ikke på bildet: Odin, Freki og Rosa. Foto Pascal Renée Cyr.

Når dette bladet er kommet i trykken, har vi arrangert vår
julelunsj – denne gangen på nytt sted. Mer om den kommer
i Lundehund-nytt nr. 1-2022.

Cyr kom med ny baby, hund, mann
og besteforeldre, og tok flotte bilder til
glede for oss alle.

Vi vil med dette ønske dere alle ei riktig så flott
førjulstid, og ei riktig God Jul.
Kos dere og ta vare på hverandre!

Da vi dro hvert til vårt var det med et
klart ønske om at det ikke blir lenge til
neste treff.

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

Et litt herlig bilde av Hàipa som koser seg
med oppmerksomheten fra Mykle og Ægil.
Foto Ingvild Kiland.

Leoni Velouria trener med hunden Alpha
på Hooperskurset, foto Tove Eidstumo.
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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 internet-address:
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
Norsk Lundehund Klubb har over årene
hedret noen få av medlemmene med
tittelen "æresmedlem". Æresmedlemmene
får diplom fra klubben ved utnevnelsen,
og varig gratis medlemsskap i klubben.
Våre æresmedlemmer er:		
• Margit Lines Våtvik
• Christen Lang
• Roar Torsteinsen
• Anne-Lise Torsteinsen

Avdeling Trøndelag, e-post: nlktrondelag@lundehund.no
Hilde Birgitte Berg Altø, Vallersundveien 188,
7165 Oksvoll, tel: 485 04 109,
e-post: teamleksalunden@gmail.com

Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem

Jann-Magnar Fiskvik
Gunn Tove Ormset
Claudia Melis
Merethe Boneng

Varamedlemmer

Iren Storli
Siri Monkan

Avl- og sunnhetsutvalget
e-post: avlogsunnhet@lundehund.no
Christen Lang, leder
Hanna Gautun
Sigrun Rytter
Torbjørg Lille Wagtskjold
Ingvild Svorkmo Espelien
Krysningsgruppa
e-post: krysningsgruppa@lundehund.no
Se Avl- og sunnhetsutvalget
Valgkomite (oppnevnt av årsmøtet)
e-post: valgkomite@lundehund.no
Astrid Driva Rødsand
Alejandra Garcia
Geir Morten Jansberg
Varamedlem til valgkomitéen
Ingvild Høvik Kiland
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
Ansvarlig for klubbens kalender
e-post: kalender@lundehund.no
Redaksjonen for klubbens hjemmeside
Bestilling av kalender hos Lundebua
Ansvarlig for Årets Utstillingshund
e-post: utstillingshund@lundehund.no
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Solveig B. Steinnes
*Elin D.W. Johannessen
Sigrun Rytter
Gunn Tove Ormset
Utsendinger til NKKs representatskapsmøte
Styret oppnevner to delegater
Hundekartoteket /NLK Database
Torbjørg Lille Wagtskjold
Marc Daverdin
Spørsmål, kommentarer og forslag:
e-post: database@lundehund.no
Medlemstjenester: 		
e-post: medlem@lundehund.no
Jon Wagtskjold
Klubbens medlemsblad, Lundehund-nytt
e-post: redaksjon@lundehund.no
Elin Mariboe
Dagrunn Mæhlen
Solveig Bjørkenes Steinnes
Jon Wagtskjold
Klubbens hjemmeside,
www.lundehund.no
e-post: hjemmeside@lundehund.no
Ragna Fossen, redaktør
Berit Fanneløb Marthinussen
Trine Thoresen
Astrid Driva Rødsand
Arbeidsgruppa for Lundehund-museet
e-post: museum@lundehund.no
Karen Elise Dahlmo
Rita H. Daverdin
Turid Helfjord

Ellen Utsi
Anette Vabø

Revisor
Vararevisor

Mari Østgaard
Trond Åge Seem

Valgkomite

Unni Storli
Tonje Andersen

Vara til valgkomite

May Elisabeth Lernæs Selbekk

Troms og Finnmark, nord
Janne-Grethe Konst Strøm,
tel: 915 25 944,
e-post: janne-gretheks@hotmail.com
Troms og Finnmark, sør
Nina Schneider, tel: 994 70 766.
e-post: schneidernina77@gmail.com
Nordland, nord
Else-Britt Lian, tel: 408 58 572,
e-post: else_britt_lian@hotmail.com
Nordland, sør
Karen Elise Dahlmo, tel: 900 51 420,
e-post: ked@dahlmo.no
Trøndelag, nord
Iren Storli, tel: 926 06 467,
e-post: iren.storli@gmail.com
Trøndelag, sør
Hilde Birgitte Berg Altø,
tel: 485 04 109
e-post: teamleksalunden@gmail.com
Møre og Romsdal
Cecilie Standal, tel: 992 70 002,
e-post: cecilie@standal.as
Vestland
Torbjørg Lille Wagtskjold,
tel: 909 74 408
e-post: lille@wagtskjold.net
Vestfold og Telemark
Tove Strandmoe, tel: 908 54 654,
e-post: strandmoe@online.no
Viken vest
Kristin Duvold, tel: 928 30 771,
e-post: kriduvold@hotmail.com
Viken øst
Alejandra Garcia, tel 413 29 367,
e-post: snuppela@gmail.com
Oslo
Pascale Renée Cyr, Tel: 482 61 431,
e-post: pascale_cyr55@hotmail.com
Innlandet vest
Gro W. Viken, tel: 905 85 277,
e-post: groviken@online.no
Innlandet øst
Geir Morten Jansberg, tel: 476 26 707,
e-post: butikksjef.kongsvinger@fargerike.no

Astrid Driva Rødsand
Ida Skarkerud
___________________________
* Permisjon.

Svar på julenøttene:
1.
2.
3.
4.
5.
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Arbeidsgruppe bruksegenskaper og atferd
e-post: mentaltest@lundehund.no

Ansvarlig for Årets Aktivitetshund
e-post: aktivitetshund@lundehund.no

NLK avdelinger
Styreleder

Valpeformidler
Alejandra Garcia,
tel: 412 67 679 (ons, fre 17-19)
e-post: valpeformidler@lundehund.no

NLK fylkeskontakter

Mobiltelefon
Apotek
Lundehund
Plast som har smeltet og
blitt blandet sammen med
grus, sand og skjell
De har pusterør

6.
7.
8.
9.
10.

Ja, pinnedyr
1903
Ni
29
Kommer an på hvem som er
nissen
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Returadresse: NLK v/Jon Wagtskjold
Lyshovden 128, 5148 Fyllingsdalen

2022
Husk å bestille
Lundehund-kalenderen 2022
Kalenderen koster kr. 250,- inkludert porto
og kan bestilles på e-post hos
lundebua@lundehund.no

