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Bildet på forsiden denne gangen er av fra venstre 
Ygritte (Av Revehjerte), Luna ( Løvheims Trud), 
Bronn (Av Revehjerte), Misa (Løvheims Ratatosk) 
og fremst Falinn (Av Revehjerte) i  Imingfjell i Nore 
og Uvdal juni i 2021.Vi hadde gått 20 minutter så 
løper alle bort samtidig og klatrer opp. Der sitter 
de mens vi nyter utsikten, og først når vi skal rusle 
videre så følger de etter. Bildet er tatt av Alejandra 
Garcia som også er eier av hundene.

Lyrypa´s 
kennel

Inger Marie, Unni og Iren Storli
Tlf: 74160470, 72426600, 74165660

unnistorli@hotmail.com - iren.storli@gmail.com

Vel møtt på årets 
Lundehunddager!

Kennel Lundestugu
Gro W. Viken, mob. 905 85 277

Samojedhund, Norsk Lundehund
www.vinterskogen.no

ingvild.espelien@vinterskogen.no 
tlf 90114352

Kennel Northern Bones
Solveig Bjørkenes Steinnes

Tel. 909 62 408
so-stein@northernbones.com
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Lundehund Klubb

Fra 
klubbens 
styre

www.lundehund.no

Hei alle

Nok et styreår er forbi, og jeg har 
hatt gleden av å være en del av styret 
til Norsk lundehundklubb dette året, 
riktig nok som varamedlem, men 
jeg har like fult fått muligheten til å 
delta i både møtene og diskusjonene 
i forkant av et vedtak og underveis 
i saker som behandles, og for meg 
som er ny med styrearbeid har det 
vært meget interessant og lærerikt. 
Jeg har også fått et innblikk i hvor 
mye fantastisk og frivillig arbeid 
som legges ned av folk både for 
klubben og for rasen. Det er et helt 
enestående og dette har jeg stor 
respekt for.

I lys av hundetellingen er det også 
svært gledelig å se at antallet lunde-
hunder øker fra forrige telling, det 
vitner om at vi gjør ting riktig! En 
stor takk til alle både store og små 
oppdrettere. For oss i Farsund har 
det enn så lenge blitt «stang ut» med 
avlen, men vi gir ikke opp! 

Vi skriver nå sommer 2022, og 
endelig kan man konstatere at 
Korona er noe som var «før i tiden», 
og for de fleste leve som normalt. 
Dette betyr i sin tur sannsynligvis 
en mer hektisk sommer enn de to 
foregående årene. Håper likevel å 
se så mange som mulig av dere på 
Lundehunddagene på Morokulien 
i juli, til både informa sjonsmøte, 
sosialt samvær og både norsk og 
svensk spesialutstlling. Vi har bestilt 
godt vær og satser på det blir en flott 
helg. 

Ønsker alle både to og firbeinte en 
riktig god sommer. 

Med hilsen
Alexander H. Eriksen
Varamedlem til styret

Fra redaksjonen
Det nærmer seg sommerferie, og 
mange vil nok legge deler av ferien 
sin til Morokulien i slutten av juli. 
I dette nummeret finner du mer 
 informasjon om Lundehunddagene, 
samt om hundetellingen. Vi har også 
fått inn flere interessante artikler fra 
medlemmene denne gang, og er det 
noe vi setter pris på, så er det det! 
Disse lundehundene våre er med på 
så mye forskjellig med sine eiere, og 
det er veldig kjekt å lese om. Å ha 
hund gir mange et godt liv og noen 
ganger noen overraskelser. Les om 
Miss Lily og om varsleren Fenris i 
dette nummeret.

Å drive oppdrett av norsk lundehund, 
kan gi både glede og sorg. Det kan du 
lese om i oppdretterpresentasjonen 
denne gang.

Utstillingene har kommet i gang 
igjen etter koronaårene, og det jobbes 

fra klubbens side med å få utdannet 
flere dommere som kan dømme lun-
dehund. Det kan fort bli mye reising 
som dommer, og det passer kanskje 
ikke for den yngre garde som har 
barn å ta seg av. Dommerutdannelse 
er derfor ofte noe en gjør når ungene 
har flyttet ut og en har tid til et slikt 
engasjement. Vi håper det lykkes å få 
flere eksperter på lundehund, slik at 
vi får dommere til Lundehunddagene 
også i fremtiden.

Vi i redaksjonen ser nå slutten på vår 
epoke som redaksjon. Det er nær 10 
år siden denne redaksjonen ble satt, 
og det føles greit å gi ballen videre 
i år. Denne klubben er heldig som 
har mange ivrige medlemmer som 
ønsker å bidra. Det har gitt oss et inn-
holdsrikt blad også denne gangen. 
Engasjementet i klubben lover godt 
for at det er andre som vil ta over 
når noen trekker seg tilbake.  I neste 

nummer av Lundehund-nytt vil vi 
presentere den nye redaksjonen som 
tar over fra blad nr. 4 i år.

Nå er  vi kanskje i den vakreste tida 
på året, med vår i store deler av landet. 
Det blomstrer og grønnes, og lover en 
ny giv. Også på valpefronten blom-
strer det for tida, og mange har fått 
fram valper den siste tiden.

Når dere leser dette er årsmøtet i 
klubben gjennomført. Referat fra 
møtet er desverre ikke klart før vi 
må trykke og sende ut bladet slik at 
det er tilgjengelig for dere i god tid 
før Lundehunddagene i slutten av juli. 
Referatet vil dere derfor finne i neste 
utgave av Lundehund-nytt.

Da håper vi å se mange av dere på 
Morokulien i slutten av juli!

Tid for Lundehundkalenderen 2023

Det er tid for å sende inn bilder til 
klubbens populære kalender for 2023

Vi ønsker oss bilder av hunder i aktivitet, hunder 
på tur, hunder i lek, alene eller flere sammen. 
Bilder fra hverdager, høytider og festdager, og 
fra alle årstider.  

Har du et fint bilde, eller tar et nytt bilde før 1. 
oktober, send det inn til oss som setter sammen 
kalenderen for neste år.

OM BILDENE:
• Vi bruker helst liggende bilder til kalender-

bladene, stående til forsidebildet.
• De bør ha høy oppløsning (være store).
• De bør være originalbilder (ikke behandlet).
• Hunden(e)s navn, eier og fotograf må ligge 

ved bildet.

FRIST for innsending:  

1. oktober

Bildene sendes til:  

kalender@lundehund.no

Hilsen Kalendergruppa
Ragna, Trine, Berit og Jon
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Lundehunder født, og hvor de dro
Fra Avl- og sunnhetsutvalget v/Lille Wagtskjold

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

Utstillingsaktiviteter  
Ny vandrepremie hos Norsk Lundehund Klubb

Siste vandrepremie i Norsk Lundehund 
Klubb er gitt av kennel Vollakloa. Vandre
premien ble godkjent av styret 20. april 
2021, styresak 31, og skulle bli utdelt for 
første gang på Bømlo i 2021. Slik ble det 
ikke da det ble avlysing av lundehundda
gene pga. covid19.

Premien til Beste Junior på den norske 
spesialutstillingen og lundehunddager 
blir utdelt for første gang på Morokulien. 
 Informasjon om kriterier som gjelder ut
deling av  premien følger her.

Med å gi en premie fra Kennel Vollakloa til de som 
deltar på Spesialen på Norsk Lundehund Klubb sin 
utstilling hvert år, ønsker en å hedre den junioren 
som blir plassert som beste junior. Dette ment som 
en start for å fremheve en ung hund for de som 
deltar med sine juniorhanner- eller tisper. Hvis 
smitte eller andre årsaker gjør at det ikke arrangeres 
spesial utstillinger på lundehunddagene i årene 
framover, så er det til sammen utdelinger over 10 
år som er gjeldende.  

"Videre ønsker en at kennelnavnet “lever” videre  
framover med premie gitt av kennelen med forholdsvis 
mange etterkommere fra kjøkken oppdrettet kennel 
Vollakloa i Lensvika. I 2022 har en hatt rasen i 
20 år med utgangspunkt i egen stamtispe Frøy Av 
Vinterskogen og fortsatt samme egne linjer, og da vært 
hundeeier i 50 år." 

Dagrunn Mæhlen, Kennel Vollakloa, Lensvik.

Kriterier for vandrepremien: 
• Premien utdeles hvert år der dommeren plasserer 

beste junior.
• Premien utdeles hvert år på NLK’s spesialutstilling.
• Premien utdeles første gang på spesialen på Moro-

kulien i 2022.
• Premien utdeles til sammen 10 ganger.
• Det følger en egen perm for å føre inn opplys-

ninger om hunden med bilde, eier, oppdretter, 
utstillingssted, årstall, antall juniordeltakere, totalt 
og dommer.

• Vandrepremien som er vunnet samt permen må 
være i hende til styret eller utstillingskomiteen før 
ny spesialutstilling foregår. 

• Den levende personen/eier som etter 10 ut  de-
linger har flest napp med forskjellige junior-
hunder, vinner den til odel og eie. 

• Hvis det er likt antall napp etter 10 års gjennom-
ført arrangement der det har deltatt juniorer, 
bestemmes dette av styret av NLK på denne årets 
spesialutstilling, og som vinner premien til odel 
og eie. 

KENNEL VOLLAKLOA GRATULERER !

Vandrepremie fra Kennel Vollakloa - Beste junior

Foto Dagrunn Mæhlen

31.12.2021 ble det født 3 valper hos Finn Lund, Drangedal
Kullnr. 2210812
Far: Zippo Forglemmegei av Revehjerte - NO56606/19 Han er far til 14 valper
Mor: Urdfjells Driva - NO53256/18 Hun er mor til 6 valper
Urdfjells Jaren - NO32995/22 - H 5378 Klokkarvik
Urdfjells Jong - NO32996/22 - H 430 84 Styrsø, SE
Urdfjells Juve - NO32997/22 - H 02420 Jorvas, FI

04.01.2022 ble det født 4 valper hos Siri Vennatrø, Hegra
Kullnr. 2210446
Far: Bratsbergåsen's Ingolf - NO45858/14 Han er far til 15 valper
Mor: Ayla av Limhaugens Skye - NO49196/17 Hun er mor til 9 valper
Mina - NO31985/22 - T 68360 Ekshärad, SE
Mira - NO31986/22 - T 6260 Skodje
Zelda - NO31987/22 - T 1764 Halden
Narnia - NO31988/22 - T 7105 Stadsbygd

07.01.2022 ble det født 1 valp hos Siri Vennatrø, Hegra
Kullnr. 2210447
Far: Bratsbergåsen's Ingolf - NO45858/14 Han er far til 16 valper
Mor: Bailey av Limhaugens Skye - NO35142/18 Hun er mor til 1 valp
Lykke - NO31989/22 - T 7056 Ranheim

24.01.2022 ble det født 1 valp hos Anette Vabø-Andersen, Tvedestrand
Kullnr. 2210909
Far: Paluna's Munin Fannison - NO38171/17 Han er far til 1 valp
Mor: Pride Of Norway's Dew By Finnen - NO32470/20 Hun er mor til 1 valp
Pride Of Norway's Glorious Findus - NO33313/22 - H 3540 Nesbyen

27.01.2022 ble det født 2 valper hos Anette Vabø-Andersen, Tvedestrand
Kullnr. 2210913
Far: Paluna's Munin Fannison - NO38171/17 Han er far til 3 valper
Mor: Pride Of Norway's Blue Lava - NO34352/18 Hun er mor til 7 valper
Pride Of Norway's Haze - NO33314/22 - T 5315 Herdla
Pride Of Norway's Horizon - NO33315/22 - H 4818 Færvik

12.02.2022 ble det født 4 valper hos Turid Helfjord, Skreia
Kullnr. 2211506
Far: Toot's Æ E Din - NO32557/18 Han er far til 14 valper
Mor: Lundesommer Fryd - NO45519/16 Hun er mor til 12 valper
Vildensky Fant - NO35268/22- H 8050 Tverlandet
Vildensky Frikk - NO35269/22- H 4885 Grimstad
Vildensky Furia - NO35270/22 - T 2848 Skreia
Vildensky Faramir - NO35271/22- H 1470 Lørenskog

09.03.2022 ble det født 1 valp hos Anne-Grethe Winther og Jan-Einar Gjerde, Foldfjorden
Kullnr. 2212924
Far: Lyrypa's Grim - NO32903/20 Han er far til 1 valp
Mor: Nelyam's Lilly - NO32700/20 Hun er mor til 1 valp
Alvin av Dalen Gård - NO40297/22 6516 Kristiansund N
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Norsk Lundehund Klubb
sammen med Svenska Lundehundsällskapet

inviterer til Lundehunddagene 2022
på Morokulien i Innlandet

29. - 31. juli 2022

PRAKTISK INFORMASJON
Overnattingssteder
Morokulien camping har hytter av 
enkel standard, og plasser for bobiler/
campingvogner som ligger rett ved 
utstillingsplassen. Bestilling av hytte 
gjøres via epost morokuliencamping@
gmail.com. Ingen forhåndsbestilling av 
plass til bobil/campingvogn. 

Montebello camping er 1 min 
kjøretur/9 min gange unna – har 
hytter i ulik standard og størrelse og 
plasser til bobiler/campingvogner. De 
ønsker helst booking via hjemmesiden 
www.montebellocamping.no, men 
man kan også booke via e-post book-
ing@montebellocamping.no dersom 
man ikke ønsker å legge ut for hytta 
ved bestilling. Ingen forhåndsbes-
tilling av plass til bobil/campingvogn.  

G-kroen motell (5 min gange fra ut-
stillingsplassen): man kan booke via 
hjemmeside www.g-kroen.no eller via 
e-post post@gkroen.no dersom man 
ønsker å betale nærmere ankomst. 
Man kan bestille enkel frokost på 
G-kroen. 

De to campingplassene har til sammen 
god kapasitet til bobiler/campingvogn 
og de er sikre på at de har plass til alle 
campere. 

Annet
Felles epostadresse for lundehund-
dagene er spesial@lundehund.no. 
Spørsmål kan sendes til denne e-post-
adressen. 

Dersom noen ønsker å bidra under 
 arrangementet, send e-post til  spesial@
lundehund.no.

PROGRAM FOR HELGEN
Fredag 29. juli
Kl. 10:00 - 11:00 Ringtrening på Fredsplassen ved Morokulien Camping.

Kl. 11:00 - «Kom som du er». Uoffisiell utstilling som er åpen for krysningshunder og kryptorkide på 
Fredsplassen ved Morokulien Camping. Påmelding fra kl. 10:00 på stedet og kostnad er kr. 
150,- pr. påmelding. Dommer er Christen Lang.

Kl. 13:00 - 17:00 Informasjonsmøte om Krysningsprosjektet, erfaringer så langt, faglige anbefalinger, veien videre 
og hva det vil si å åpne stamboken for norsk lundehund. Det bli vist fram et stort antall 
prosjekthunder. Vi legger opp til et romslig program med god tid til spørsmål og diskusjon. 
Gratis adgang og bevertning. Møtested er G-Kroen. Påmelding til leder@lundehund.no

17:00 - 19:00 Åpent medlemsmøte m/premieutdeling for Årets aktivitets- og utstillingshund.  
Møtested er G-Kroen.

Kl. 19:30 - Grilling på gapahukplassen på Morokulien camping. Ta med grillmat og drikke.

Lørdag 30.juli
kl. 09:00 Norsk Lundehud Klubb sin spesialutstilling med spesialdommer Christen Lang ved Morokulien 

camping. Påmelding til utstilling skjer elektronisk via NKK (nkk.no), Påmeldingsfrist 
03.07.2022. Spørsmål om utstillingen kan sendes til spesial@lundehund.no. og merkes "Elin, 
utstilling". Påmelding til «Barn og Hund» skjer i sekretariatet til NLK på utstillingsdagen. Fordi 
utstillingsplassen ligger i grenseområdet anbefales at norske hunder som oppholder seg der være 
behandlet mot revens dvergbendelorm. Utenlandske hunder må ha slik behandling og hunde-
pass.

kl 19:00 - Svenska Lundehundsällskapet välkomnar er på middag på G-kroen . Mer informasjon kommer 
att finnas på vår hemsida www.lundehund.se. Anmälan/påmelding görs på hemsidan www.
lundehund.se/aktiviteter/utstallningar. Vänligen meddela allergi vid anmälan av middagen.

Søndag 31.juli
Kl 09:00 – Svensk Lundehundsällskaps spesialutstilling med dommer Hans-Åke Sperne, ved Morokulien 

camping. Informasjon om påmelding for norske utstillere legges ut på www.lundehund.se. Fordi 
utstillingsplassen ligger i grenseområdet anbefales at norske hunder som oppholder seg der 
være behandlet mot revens dvergbendelorm. Utenlandske hunder må ha slik behandling og 
hundepass.

NB: alle må vise gyldig vaksinasjonskort før de slipper inn på utstillings plassen.  De som har med seg hund som ikke skal 
stille i konkurransen må også vise gyldig vaksinasjons kort. 
Fordi utstillingsplassen ligger i grenseområdet bør hunder som oppholder seg der være behandlet mot revens dvergbendelorm. 
Kontakt gjerne veterinær for nærmere informasjon om behandling mot revens dvergbendelorm (ormekur). Utenlandske 
hunder må ha hundepass. Alle hundene skal være vaksinert i henhold til NKKs regler. Valper under 4 månders alder 
har ikke adgang til utstillingsplassen. 
For SLS-utstillingen, se www.lundehund.se. 
Lundehunddagene 2022 gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende sentrale og lokale smitteverntiltak og med 
forbehold om at Covid-19 situasjonen tillater det. 

Norsk lundehund klubb arrangerer et åpent
Informasjonsmøte om krysningsprosjektet
Kl 13.00 – 17:00 på G-Kroen, Morokulien fredag 29. juli 2022

Vi legger opp til et program med tid til spørsmål og diskusjon. Det vil bli servert pizza underveis.

Møtet er gratis, men av hensyn til planleggingen ber vi om at interesserte melder seg på 
e-post til leder@lundhund.no .

 Foto Peter Aronsson

Stolt sponsor av
Norsk Lundehund Klubbs
Spesialutstilling 2022

12:30 - 13:00 Registrering
13:00 Velkommen v/Merete  Evenseth
13:05 - 13:40 Status og faglige anbefalinger for krysningsprosjektet 

v/Hanna Gautun og Ingvild Espelien, ASU
13:40 - 14:00 Spørsmål
14:00 - 14:45 Visning av prosjekthunder utendørs 

v/Christen Lang, ASU
14:45 - 15:15 Pause for lufting av hunder
15:15 - 16:00 Pizza
16:00 - 16:40 Hva vil det innebære å åpne stamboken for norsk lundehund? 

v/Ingvild Espelien, ASU
16:40 - 17:00 Spørsmål og kaffe
17:00 Slutt
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Giardia hurtigtest  
på Lundehunddagene på Morokulien

Også i år tilbyr klubben via Giardiakontakt Gerd Langenes testing av hunder
Testen er gratis med en frivillig egen-
andel på ca 200 kr. Slike tester koster 
ofte mellom 500 og 800 kr hos vete-
rinær. Testingen er kun gjennomførbar 
på grunn av øremerkede midler til 
nettopp dette.

Testingen utføres via hurtigtest av Gerd 
Langenes og Anette Vabø-Andersen 
som har fått opplæring i å utføre testen 
av veterinær Joanna Stenberg ved Dyre-
klinikken Tvedestrand. Man vil få svar 
på stedet.

Hvordan går man frem?
Giardia testes ved avføringsprøve. Man 
må samle litt avføring daglig i 3 dager. 
Dette må oppbevares i kjøleskap. Man 
kan velge om man samler prøven før 
man kommer eller mens man er på 
treffet.

Testglass kan hentes hos oss i camping-
vogna,  men vanlige urinprøveglass kan 
benyttes for de som vil samle inn før 

treffet starter. Gerd og Anette kommer 
på torsdag og blir til søndag, dermed er 
det mulig å teste hunden sin gjennom 
hele treffet. Testen er selvfølgelig taus-
hetsbelagt og det eneste vi tar ut er 
anonymisert statistikk.

Skulle hunden vise seg å være positiv vil 
du få med deg et skriv om behandling 
som du kan gi til din egen veterinær for 
videre oppfølging.

Alle lundehunder kan testes, uansett 
alder og kjønn og nasjonalitet. Men det 
er et begrenset antall tester, så første-
mann til mølla prinsippet gjelder.

Du finner oss i campingvogna på Moro-
kulien Camping og det vil være godt 
merket.

Ved spørsmål kontakt Gerd Langenes 
eller Anette Vabø-Andersenpå tlf 
90905070 eller 45457744.

Utdypende informasjon 
om Giardia finner du 
ved å søke fra forsiden 
av klubbens hjemmeside 
www.lundehund.no.  Skriv 
"Giardia" i søkefeltet og du 
vil finne alle artiklene som 
klubben har offentliggjort 
om temaet.

Benytt gjerne QR-koden 
direkte til artikkel om 
giardia: 

Utstillingsaktiviteter - historikk 
Vandrepremier, utstillinger og lundehunddager

Det ble ikke arrangert lundehunddager 
på Værøy i 2020 eller på Bømlo 2021 på 
grunn av covid-19. På lundehunddager 
er det jo mye som foregår, og i 2022 blir 
det blant annet to spesialutstillinger for 
rasen i Morokulien.  

Liv Skjervik var den som tok ansvar  
og var forfatter av de første kriterier 
i klubben, poengtabell og oppsett 
for Mestvinnende lundehund i 2001. 
Denne oversikten stod i Lunde-
hund-nytt nr. 3-2002, for 20 år siden. 
Den gang var 60 poeng grense for å 
delta på denne konkurransen, og de 
første årene var det ingen premiering i 
forhold til sjølve konkurransen. 

KORT HISTORIKK OM VANDRE-
PREMIER
Utstillinger og også noen vandre-
premier/pokaler var lenge før 2001 da 
Mest vinnende hund ble satt opp med 
poeng i Lundehund-nytt nr. 3-2002. 
Største andel lundehunder som deltok 
tidlig var fra Østlandet, hvor styret 
holdt til. I mange år var det på Hauger 
skole i Bærum hvor spesialutstillinga 
foregikk. 

Noen vandrepremier/premier:  Den 
første labbepokalen ble utdelt i 1970. 
Gitt fra kennel Valpåsen av søstrene 
Aagot og Elisabeth Harbitz. Ny og  
fortsatt gjeldende labbepokal ble 
utdelt første gang i 1985. Denne er gitt 
fra kennel Enerhaugen av Zenia og 
Christen lang. 

Når dette skrives er det lite 
corona smitte og landet er åpnet 
opp. Mye verre nå er at Russ-
land 24 februar gikk til krig mot 
 nabolandet Ukraina, som er 
bare trist og helt forferdelig på 
alle vis. 

Heldigvis har vi i Norge godt 
forhold til vårt naboland Sverige, 
og det planlegges Lundehund-
dager for 2022 i Morokulien i 
sommer. Norsk og svensk treff 
og forbrødring har det ikke vært 
siden siste arrangement og sam-
arbeid i 2014. 

I denne artikkelen er det lite fo-
kus på eiere og hunder, men  jeg 
har prøvd å få med historikk. 

Det vil gå mye på utstillinger, 
vandrepremier og bestemmelser 
innen Norsk Lundehund Klubb 
og Norsk Kennel Klub. Dvs. 
kort informasjon i årene med 
endringer, bestemmelser og hen-
delser. 

Mulig denne artikkelen er for 
spesielt interesserte, da blir en 
del stikkord med stoff gjennom 
årene fra 2001 tom 2022 som 
berører klubben.

Fra Spesialutstillingen på Morokulien i 2014, foto Jon Wagtskjold

Tekst av Dagrunn Mæhlen

Labbepokalen Måstadpokalen

UTLANDET
Første lundehund som kom til Sverige var Raggebus 
Lundy og ble importert i 1969 til kennel Loberget. 
Oppdretter var Ragnar Fossum. 

På den tiden var bestanden i Norge kritisk liten, og 
Norsk Lundehundklubb ønsket i første rekke å etablere 
en livskraftig stamme i Norge før eksport til andre land. 
Derfor var det vanskelig for svenske oppdrettere å få tak 
i avlsdyr i starten.

Svenska Lundehundsällskapet feiret i 2003 sitt 25 
årsjubileum og bestod av flere aktiviteter, deriblant 
jubileumsutstilling. Dette var klubbens første 
offisielle utstilling, og Christen Lang var dommer. 24 
lundehunder deltok på utstillingen, og de aller fleste var 
fra Sverige. 

På Åland var det første lundehundtreffet i 2002.

I Danmark i 2002, var det født 9 valpa fordelt på tre kull.

NORGE
I 1962, oppstart av klubben 22. november.

I 1962 levde 20 hunder, 11 hunder var med i avl og 
valpepris var kr. 500,- ( i 1964). Jfr. Artikkel i LHN nr. 
1-2022.

I 1983 deltok 25 personer på generalforsamling, og var 
da registrert 74 valpa. Valpeprisen den gang var anbefalt 
til kr 2700,-.

Første Lundehund-nytt ble utgitt i januar 1984.

Året 2001 var første gang spesialutstillingen ble 
arrangert utenfor Oslo/Bærum, Hauger skole og var på 
Vikna. 8 valpa og 47 voksne hunder deltok i flott vær. 
Frank Christiansen var dommer. Opplysninger gitt av 
Unni Hofstad. 

I 2003 ble det spesialutstilling arrangert i Sandnes, 
Rogaland. Det gjorde at det etter hvert ble arrangert 
spesialutstillinger i hele landet.

Tilbakeblikk på klubbens historie 1
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Måstadpokalen er en oppdretter-
pokal og ble første gang utdelt i 2005. 
Pokalene er gitt av familien Burschild, 
Tyskland. Den utdeles til odel og eie. 

Før, under og etter disse eksemplene 
er det blitt mange vandrepremier/
premier, der mange er gått ut og nye 
kommet til. Jfr. hjemmesida/data-
basen. 

En ny vandrepremie i år gis til Beste 
junior, og viser til informasjon om 
denne annet sted i bladet. Den utdeles 
for første gang på Morokulien dette 
året.  

UTSTILLINGER, ENDRINGER OG 
HENDELSER
Utstillingsåret 2001 var første året 
med Mestvinnende lunde-
hund - med hanner og tisper. 
Se resultatbilde av  konkur-
ransen med utklipp fra 
Lundehund-nytt nr. 3-2002.

Utstillingsåret 2002 og 40 
års jubileet på Hauger skole,  
het Årets hund, hanner og 
tisper. Se resultatbilde.

Utstillingåret 2005,  Årets 
hund, hanner, tisper og 
nå veteraner.

Utstillingsåret 2009, Årets 
hund,  hanner, tisper, vete-
raner og nå valper.

2012 og 50 års jubileums-
dager på Værøy.

Utstillingsåret 2013 med 
nytt navn fra Årets hund til 
Årets utstillingshund  med de 
4 kategoriene og også første 
året med Årets Aktivitets-
hund, der en arbeidsgruppe 
på tre utarbeidet de første 
retningslinjer for Årets 
Aktivitets hund.

Utstillingsåret 2015    
-  flere endringer. Mandat fra 
styret nr. 33 2013/2014 om ny 
gjennomgang Årets utstil-
lingshund for komite, og flere 

endringer for utstillingsåret 2015 Jfr. 
også styrets godkjenning av revisjon 
10.10.2015.  

For Norsk Lundehund Klubb ble 
poengtabell ved få deltakere endret 
til fire tellende utstillinger valper og 
veteraner. Utstillinger valp kan gå over 
to utstillingsår, excellent (exc) inn å 
flere endringer på poengtabellen m res.
cert, cert/ck og cacib/res. cacib, og eget 
oppsett på Spesialen med blant annet 
BIS (best in show) 

Fra NKK: Bestemmelser på endra 
fargekode og endring av certregler.

Spesialen Fredvang i Lofoten 2016 
første gang beste hund ble BIS. (best in 
show)  

Utstillingsåret 2017 og beste hund BIS  
(best in show) på Spesialen Sanngrund, 
Sør-Odal. Revisjon og retningslinjer 
ble godkjent av styret 24.10. 2017.

Utstillingsåret 2018 Spesialen 2018 
Åros, Søgne første gang utdelt til beste 
hund egen BISS-rosett, (Best in Show 
Spesialen.)Jfr. Styrevedtak sak 56/17.

Fra NKK: Hederspremie (HP) valp. 
Innføring av Nordiske utstillinger 
Nordic Dog Show med  Nordic og res. 
Nordic, og også inn i klubbens poeng-
tabell. 

Som en overgangsordning ble det i 
2018 og 2019 også mulighet å oppnå 
NORD UCH.

Utstillingsåret 2019 
endring fra 50 til 40 
tellende poeng og over, 
på tisper og hanner med 
visning i LHN. Alle vete-
raner og valper vises i 
LHN. Jfr. revisjon høsten 
2019.

Lundehunddagene 
2020 ble avlyst på Værøy 
på grunn av covid-19, 
og tellende utstillinger 
gjennom året i forhold til 
konkurransen Årets utstil-
lingshund ble endret fra 
fem til tre. Alle påmeldte 
nevnt i Lundehund-nytt.

Lundehunddagene 2021 
ble avlyst på Bømlo, også 
på grunn av covid-19. 
Tellende utstillinger ble 
på ny tre i konkurransen 
Årets utstillingshund, 
og alle påmeldte nevnt i 
Lundehund-nytt. 

9. juli 2021 ble årsmøtet 
for klubben arrangert 
 digitalt for første gang. 

Fagseminaret for klubben 
ble arrangert helga 08.-10. 
oktober på Åstjern.

Fra NKK: Fullcertordning godkjent. Innføring av junior- og 
veteranchampionat utsettes videre på ubestemt tid. 

Utstillingsåret 2022, Årets utstillingshund, hanner, tisper, 
veteraner, valper og nå juniorer. Jfr. Styrevedtak 16.11.2021 
sak 68 C og gjeldende fra 01.01.2022. Tellende utstillinger i 
Årets utstillingshund som før pandemien. 

Årsmøtet 2022  avholdes digitalt 31. mai på samme måte som 
i 2021. 

Lundehunddager på Morokulien 29-31 juli arrangeres i sam -
arbeid med det svenske Lundehundsällskapet. 

I år fyller Norsk Lundehund Klubb 60 år med jubileumsdagen 22. november, og det er også 
frivillighetsåret. Jeg håper styret og alle andre frivillige i NLK får arbeidsrom framover, som 
så mange bruker tid og krefter på. 

Samtidig som det er stor grunn til å takke og gratulere alle frivillige som har stått i bresjen 
for rasen tidligere, nå og i framtida.

MINNE OG HILSEN
I 2014 på siste avholdte utstillinger på Morokulien og treff-
samarbeid Norge og Sverige, vant vår Beyla Arnadottir Av 
Vollakloa begge spesialutstillingene, og ble svensk champion 
ca 20 meter unna svenskegrensa. Ho er i dag blitt ei eldre 
lundisjente, med dårlig syn og hørsel, men fortsatt gladjente 
og vil være med på tur, sjøl om de lange ski- og fjelltura er 
avblåst. Fyller sitt 13 år 30 juni i år.

Vi blir heime i Trøndelag, men ønsker god tur til dere alle, to- 
og firbeinte. Samt ønsker lykke til med alle arrangementene 
på Morokulien, for dere som deltar på spesialutstillingene og 
deltakelse til andre ting som foregår i klubbens regi.

Hilsen fra Dagrunn Mæhlen, Beyla og Fenja- kennel Vollakloa 
i Lensvika.

Beyla Arnadottir Av Vollakloa og Dagrunn Mæhlen sammen med dommer Petter Steen på 
Norsk Lundehund Klubb sin spesialutstilling, Morokulien i 2014. Foto Jon Wagtskjold.
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Fra Avl- og sunnhetsutvalget (ASU)

Hundetellingen 2022
Tekst og illustrasjoner av Hanna Gautun og Torbjørg (Lille) Wagtskjold

Hvor mange lundehunder har vi i Norge?
Pr 01.01.2022 var det totalt 890 levende hunder i Norge, fordelt på 
452 hanner og 438 tisper. 

Det har vært en veldig fin økning de siste fire årene, da det var 683 
lundehunder pr 01.01.2018 og 722 pr 01.01.2020. Vi jobber oss m.a.o. 
oppover mot det langsiktige målet i klubbens avlsstrategi (RAS) på 1000 
lundehunder i Norge. 

Som grafen nedenfor viser, har vi nå en veldig ung populasjon, der 29 % 
av alle hundene er under to år, og så mye som 64 % er under seks år. Dette 
skyldes blant annet at de to siste årene har vært eksepsjonelt gode valpeår.

Levealder
Da tellingen ble avsluttet, var landets eldste lundehund 
Løvheims Jernsaksa 15,5 år. Hun eies av Torhild 
Lunden, Bygland. Den nest eldste var Paluna's Ivar 
Ylvason som er to måneder yngre, eier Kåre Hodnebrog 
i Grimstad. Den gjennomsnittlige levealder for 

lundehundene som døde i perioden 2021-2022 var 9,5 
år. Dette er litt ned fra forrige telling, da den lå på 9,9 
år, men den er noe høyere enn 9,3 år gitt i RAS for 
perioden 2010-2012. Modustallet, dvs den hyppigst 
forekommende alder ved død er 11,1 år.

Annet hvert år gjennom
fører klubben en telling 
av hvor mange lunde
hunder vi har i Norge. 
Det betyr at alle landets 
lundehundeiere blir 
 kontaktet, enten via 
epost eller telefon, for å 
besvare noen spørsmål 
om hundens helse.  Dette 
er et  viktig redskap for oss 
i arbeidet med å forvalte 
vår utrydningstruede 
rase.

Prosjekthundene ble også 
inkludert i under søkelsen. 
Dataene for disse hundene 
har blitt behandlet separat 
og vil bli presentert i neste 
nummer av  Lundehund
nytt.

I år fikk vi inn 
besvarelser fra 910 av 
i alt 937 hunder. Dette 
gir en svarprosent på 
97 %, noe vi er svært 
fornøyde med!

Totalt har 102 hunder dødd i løpet av 2020-2021. Tabellen nedenfor viser 
netto tilvekst i rasen for de tre siste tellingene. Antall døde hunder for hver 
to-års periode er noenlunde stabilt.

2016-2017 2018-2019 2020-2021

Valper født 177 (97+80) 165 (85+80) 285 (141+144)

Hunder dødd 94 (46+48) 117 (57+60) 102

Netto tilvekst i popula-
sjonen pr. 2 års-periode 83 48 183

Grafen over viser at omtrent like mange hunder 
oppnådde en alder over 10 år de to siste årene som i 
2018-2020. Tidligere så vi en forhøyet forekomst av 
hunder som dør rundt fire-års alder. Denne tendensen 
ser ut til å ha flatet noe ut. 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 på nett, økt fokus på 

å sjekke forekomst av uheldige bakterier og parasitter 
(heriblant giardia) hos syke hunder, og ikke minst 
kunnskapen om behandling av IL som Petter Nilsen har 
tilført, har bidratt til dette. Som vi vil se under omtalen 
av det generelle sykdomsbildet lenger ut i denne 
artikkelen, er det imidlertid fremdeles en overvekt av 
hunder som får IL i 2-3 års alder.

Kryptorkisme
Av de 452 hannhundene er det 104 hunder som er 
naturlig kryptorkide, 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 er ikke tillatt å avle på kryptorkide hunder 
innenfor FCI og NKKs medlemsklubber. Med andre 
ord, er 23 % av våre hannhunder ikke aktuelle for 
avl, noe som er bekymringsfullt med tanke på å 
opprettholde den lille genetiske variasjonen vi har i 
dag. Tilsvarende tall ved forrige telling var 18 %. En 
økning på 5 % i 2022 er urovekkende høyt og dette er 
noe vi vil følge nøye ved fremtidige tellinger.
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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.

Aktuelle 
hunder

Antall 
hunder 
forsøkt 
brukt i avl 
(% av antall 
aktuelle 
hunder)

Hunder 
som fikk 
kull (% 
av antall 
aktuelle 
hunder)

Mislykkete 
paringsforsøk
(% av antall 
forsøkt brukt 
i avl)

Tisper 
som ble 
paret

Tisper 
som ble 
inseminert

Hannhunder 
mellom 1 og 9 
år, med 2 tes-
tikler

220 84 (38 %) 39 (18%) 37 (44 %)

Tisper mellom
18 mnd og 9 år 303 131 (43 %) 63 (21%) 60 (46 %)

71 (14 av 
disse gikk 
tomme)

17 (7av disse 
gikk tomme)

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

Det vil alltid være noen hunder som ikke blir forsøkt 
brukt av ulike årsaker, deriblant helsemessige forhold. 

Det er kun klinisk friske hunder som skal benyttes i 
avl. I vår rase må vi derfor fortsette å anstrenge oss for 
å bruke så mange ulike individ som mulig, slik at vi 
begrenser ytterligere tap av genetisk variasjon så langt 
vi kan.

Krampejukking hos tisper
Ganske mange lundehundtisper gjennomgår perioder 
på 1-3 dager der de får hyppige, krampelignende 
jukkebevegelser. Periodene med anfallene forekommer 
som oftest en god stund før løpetiden, men kan også 
forekomme under og etter løpetiden. Noen hunder er 
ikke veldig plaget mens andre kan være veldig påkjente. 
For noen hunder ser man ikke noen sammenheng som 

kan relateres til løpetid. Ved årets hundetelling tok vi 
med spørsmål om tispen har opplevd krampejukking, 
og svaret var at så mange som 44 % av alle tispene har 
opplevd dette.

Tisper alle aldersgrupper Tisper som har opplevd krampejukking
438 191 (44 % av alle tisper, uavhengig av alder)

De fleste veterinærer som får inn hunder som er 
plaget av dette, har ikke sett tilsvarende før. Avl- og 
sunnhetsutvalget arbeider nå for å se om det er mulig 
å finne en årsak og om det er noe vi kan gjøre for 
de hundene som er plaget med dette. Vi vil derfor 

undersøke om det f.eks. er noen næringsstoffer 
de mangler eller om det kan skyldes en hormonell 
«forstyrrelse», og håper at vi etterhvert kan få svar på 
dette.

Dødsårsaker
I klubbens Avlsstrategi (RAS) er det gitt en oversikt over 
dødsårsaker for de hundene som døde i Norge i 2010 
- 2012. Tabellen under viser tilsvarende tall for årets 
telling.

I kategorien «Andre årsaker» er det ingen 
dødsårsak som peker seg spesielt ut. Hjertestans og 
leverproblemer forekommer noe hyppigere, og kan 
tenkes å være relatert til IL. Denne kategorien omfatter 
også noen tilfeller der dødsårsaken er ukjent. 

Samlet sett er andelen hunder som ble rapportert å ha 
dødd av IL og mage-/tarmproblemer på 35 % i 2020 og 

32 % i 2022. Dette er noe lavere enn i tellingsperiodene 
2012 og 2018. Ved tidligere tellinger, tellet vi alle 
hunder som døde av IL og magetarmproblemer samlet, 
uavhengig av alder. Fra og med forrige telling, i 2020, 
har vi imidlertid regnet alle som døde etter fylte 11 år 
som at de døde av alderdom, uavhengig av hva de døde 
av.  Tilsvarende, er omfanget av hunder som døde av 
høy alder en del høyere nå. Antall hunder er ganske lavt 
statistisk sett for begge gruppene og variasjonen ikke 
større enn hva man kan forvente.

Andelen hunder som døde av kreft eller ulykker ligger 
veldig stabilt.

RAS-kategorier RAS 
(2010-2012) 2016-2018 2018-2020 2020-2022

Antall hunder 124 93 125 102
IL 31 % 32 % 26 % 22 %
Mage/tarm 11 % 11 % 9 % 10 %
Kreft 9 % 8 % 10 % 8 %
Andre årsaker inkl ukjent 28 % 40 % 13 % 21 %
Ulykker 5 % 3 % 3 % 4 %
Høy alder 22 % 6 % 38 % 36 %

Grafen nedenfor viser aldersfordelingen av dødsfallene 
forårsaket av IL, mage-/tarmproblemer og andre 
årsaker (unntatt alderdom).  36 % av hundene døde av 

høy alder (over 11 år), og gjennomsnittlig levealder for 
de hundene som døde av IL er 7,4 år. 
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Sykdomsbildet for hunder ved tellingen i 2022
For å få et bilde av helsetilstanden i rasen har vi sett 
samlet på de hundene som levde og de som døde i årene 
2020-2021. Til sammen blir dette 992 hunder. For 
disse ble det rapportert om 528 helseproblemer. Noen 

få hunder hadde mer enn ett problem, uten at dette 
påvirker statistikken særlig. Fordelingen av de viktigste 
helseplagene lundehundene hadde i disse årene er vist i 
kakediagrammet under.

Figuren nedenfor viser fordelingen av fysiske helse-
plager rapportert i de to siste hundetellingsperiodene, 
2018-2019 og 2020-2021. Det er en liten nedgang i 

 antall rapporterte tilfeller IL, men mage-/tarm-
problemer og andre helseplager viser en liten økning.

Mage-/tarmproblemer
Totalt var det 59 % av sykdomstilfellene knyttet til 
fordøyelsen. 26 % av tilfellene var diagnostisert som IL, 
mens 26 % 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.

Totalt hadde 37 klinisk syke hunder (7 % av 
sykdomstilfellene) fått påvist infeksjon av giardia 
i løpet av livet, I tillegg hadde ni hunder fått påvist 
giardia uten at de hadde noen symptomer. 

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 inngikk i tellingene i 2020 og 2022.

Gjennomsnittsalderen ved første utbrudd var på  4,4 år 
i 2022, og har ikke endret seg nevneverdig siden 2018 
(4,5 år i 2018, 4,4 år i 2020). De to siste tellingen har 

imidlertid vist en markant økning av utbrudd i ung 
alder. Dette kan skyldes at folk er blitt flinkere til å 
fange opp problemene tidlig. 

Nytt av året er at vi kan begynne å følge helsen til hele årsklasser av lundehunder
Da det nå er gått 10 år siden klubben begynte å 
digitalisere informasjon fra hundetellingene, kan vi for 
første gang se livsløpene til årsklasser av hunder. 

Vi antar at de aller fleste hundene som ble født i 2010 
ble tellet i 2012. Disse vil, om de lever, være ca 12 år i 

dag. Av 65 hunder som ble født i 2010 er det 49 % (32 
hunder) som har fått IL eller Mage-/tarmsykdom på 
ett eller annet tidspunkt i livet. Tilsvarende tall for 
hunder født i 2008 viser at 32 (50 %) av 64 hunder har 
fått IL eller Mage-/tarmsykdom. Dette er forhold vi vil 
fortsette å følge ved fremtidige hundetellinger.

Pels og hudproblemer
I alt 74 hunder hadde et pels/hud-problem, hvilket 
utgjør 14 % 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 åtte hunder ble 

rapportert å ha fått diagnosen pseudopelade. Pels og 
hudproblemer er den hyppigst forekommende plagen 
i rasen etter mage-/tarmrelaterte lidelser. Dette er noe 
ASU vil se nærmere på i tiden som kommer.
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Fra Avl- og sunnhetsutvalget (ASU)

Dommerseminar i Trondheim
Tekst av Christen Lang, foto Jannicke Larsen, Arne Foss og Lise Garberg

Lundehund er en vanskelig rase å 
dømme. Man sier jo at alt som er feil 
hos andre raser er rett hos en lunde-
hund. Derfor er det spesielt viktig at 
kommende dommere for rasen har en 
spesiell interesse for denne rasen og 
får god informasjon om hva som er 
viktig å legge vekt på ved bedømming 
av denne rasen. Norsk Lundehund 
Klubb har utarbeidet et meget godt 
rasekompendium som er til hjelp for 
forståelsen av rasen.

I øyeblikket er det kun undertegnede 
som er spesialdommer for rasen = en 
dommer som kommer fra rasen og 
har drevet oppdrett av lundehund.

Vi trenger f lere norske dommere 
med spesial kompetanse i rasen og 
må prøve å finne egnede kandidater 
fra egne rekker og hjelpe frem de som 
vil påta seg det store ansvaret det er å 
dømme lundehund.

Men å utdanne seg til dommer tar 
lang tid og krever at vedkommende 
er villig til å bruke mye tid og penger 
som en slik utdannelse krever. Det 
kom forslag om at vi, mens vi venter 
på å få dommere fra egne rekker, 
skulle tilby noen utvalgte dommere 
som har vist stor interesse for rasen 
spesialopplæring.

Siv Sandø, Elisabeth Bugge Olsen 
og Arne Foss har derfor blitt spurt 
og alle svarte positivt til bli med 
en «ekspertgruppe for dømming 
av Norsk  lundehund». Alle tre er 

erfarne eksteriørdommere. Siv og 
Arne har dømt lundehund i mange 
år, mens Elisabeth er dommerelev 
på rasen og eier av en lundehund 
sammen med Arne. Siden de alle bor 
i Trondheimsområdet, ble det avtalt 
et møte i Trondheim. 

Onsdag 20. april møttes vi, under-
tegnede og dommerne hjemme hos 
Hanna Gautun og brukte etter-
middagen til å gå igjennom rase-
kompendiet og se på noen utvalgte 
lundehunder. Dagen etter orienterte 
Hanna dem om krysningsprosjektet, 
bakgrunnen, hva vi har oppnådd 
og hvordan vi mønstrer hundene. 
Deretter så vi på en del hunder fra 
krysningsprosjektet. Det er viktig 
for fremtiden for prosjektet at vi får 
flere dommere som kan være med å 
mønstre prosjekthunder.

Onsdag, «lurte» vi dommerne ved å 
vise dem far og sønn uten å fortelle 
at sønnen var en prosjekthund av 
andre generasjon etter krysning med 
buhund. Ingen av dommerne fattet 
mistanke, og dette viser med all tyde-
lighet at vi vil lykkes med å bevare 
lundehundens særegene eksteriør i 
prosjektet, noe som enkelte har vært 
redd for at vi skulle miste. 

Vi er svært takknemlig for disse 
dommernes interesse og håper de 
vil bidra til en bedre bedømmelse av 
rasen i fremtiden.  

På fellesmøte mellom 
 styret og Avls- og sunnhets-
utvalget i Trondheim i 
september 2021 kom det 
frem bekymringer om 
 dommersituasjonen for 
 rasen i Norge i fremtiden.

Norsk Lundehund Klubb 
forvalter en norsk hunde-
rase, som er spesiell i 
 verdens sammenheng med 
en rekke anatomiske sær-
egenheter, og har en forplik-
telse i forhold til  utdanning 
av nye  dommere og videre-
utdanning av allerede ferdig 
 utdannede  dommere, ved å 
tilby dem jevnlige dommer -
konferanser. 

Siv Sandø fra venstre, Elisabeth Bugge Olsen og Arne Foss blir med i en ekspertgruppe for dømming av 
Norsk lundehund. 

Andre helseplager
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 for eksempel, 
urinveisinfeksjoner, diabetes, epilepsi og levershunt.

Sett under ett, plages lundehunden av forholdsvis få 
arvelige lidelser og defekter, men immunrelaterte lidelser 
som mage/tarmproblemer, inkludert IL er og blir et 
alvorlig problem for rasen. Pels/hudproblemer er også 
fremtredende. For å bremse utviklingen av arvelige 
defekter, er det viktig at oppdretterne fortsetter å følge 
avlsanbefalingene. 

Adferd 
Også denne gangen stilte vi noen spørsmål knyttet til 
hundenes mentalitet/adferd. Tilbakemeldingene for 

de 890 hundene som var i live pr 01.01.2022 er vist i 
tabellen nedenfor.

Beskrivelse Antall hunder % av alle hunder
Lydfølsomhet (raketter, torden og lignende) 323 36%
Reservert for fremmede mennesker 85 10%
Redd for fremmede mennesker i den grad at eier 
opplever det som et problem 7 <1 %

Andre mentalproblemer 9 1%

Ca 36% 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 ett 
års alder. Siden vår rase 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.  

Ca 10% av lundehunder rapporteres å være reserverte / 
usikre i møte med fremmende, men at de kommer seg 
etter en liten stund. Kun hunder (<1 %) 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.  

Fra Medlemstjenester

Ny rutine for registrering av husstandsmedlemmer
Det meldes fra medlemstjenestene i Norsk Kennel Klub (NKK) at man i lengre tid har 
hatt noen problemer med rutiner for registrering av husstandsmedlemmer  eller familie-
medlemmer i de klubbene som har en slik ordning. NKK har derfor etablert en ny rutine 
for innmelding av husstandsmedklemmer i NKK og tilknyttede klubber. 

Lundehundklubben har en slik mulighet for å melde seg inn i klubben som husstands-
medlem.  Husstandsmedlemskap er knyttet til et medlem med hovedmedlemskap i 
klubben. I tillegg er kriteriet for et slikt medlemsskap at man er folkeregisterregistrert på 
samme bopeladresse som hovedmedlemmet man knyttes opp mot.

Men du kan ikke lenger selv registrere et husstandsmedlemskap under ditt eget hoved
medlemskap. De nye rutinene er nå at man henvender seg direkte til NKKs medlem
stjenester på epost medlem@nkk.no eller til Lundehundklubbens egen medlem
stjeneste medlem@lundehund.no når man ønsker å melde inn et nytt husstandsmedlem.
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Flåtten er aktiv når snøen er borte og det 
er minst fire-fem grader ute. Den utgjør 
en sykdomsrisiko for både mennesker og 
dyr. Borreliose, anaplasmose og TBE er 
ulike flåttbårne sykdommer.

Hvor finnes flått i Norge i dag
Hos oss er det spesielt i kystområdene 
fra svenskegrensen i Østfold og nord-
over til Brønnøysund i Nordland at vi 
finner høye tettheter av skogflått. Den 
kan også finnes sporadisk lengre nord-
over i Nord-Norge. I Oslofjordområdet 
er skogflåtten vanlig på begge sider av 
fjorden, og kan finnes selv på indre deler 
av Østlandet. Aller vanligst er den på 
Sørlandet. På Vestlandet og i Trøndelag 
følger den kyststripen og går inn langs 
fjordene.

Flåtten kan transporteres med fugler og 
således dukke opp langt utenfor kjerne-
områdene. Noen steder i innlandet kan 
det derfor holde seg bestander i noen år 
før de forsvinner igjen.

Ulike preparater
Det finnes flere ulike flåttmiddel med 
dokumentert effekt som du kan få på re-
sept Snakk med veterinær om resept på 
midler mot flått for å beskytte hunder og 
katter. Vær oppmerksom på at mange av 
flåttmidlene til hund kan være giftige og 
til og med dødelige for katt. Dersom du 
har både hund og katt må du tenke på 
dette også når du velger preparat. Du bør 
også lese på pakken før hver påføring for 

å sikre deg at det gis til riktig dyr.
– Flåttmiddel finnes som spot-on, hals-
bånd og som tabletter. For spot-on og 
halsbånd er det viktig at disse kommer 
helt ned på huden til hunden og ikke blir 
liggende i pelsen. Disse varer i noen uker 
før behandlingen så må gjentas. Det går 
også an å få resept på tabletter som har 
noe lengre varighet, sier veterinær Sara 
Solheim hos Agria Dyreforsikring.
Snakk med din veterinær om hvilke for-
deler og ulemper de ulike preparatene har, 
og hvilket som passer best til din hund.

Hvordan fjerne flått
Det er viktig at du kontrollerer deg selv, 
hunden og katten, etter turer områder 
med mye flått. Husk at flåtten gjerne 
oppsøker skjulte og tynnhudede steder 
som knehaser, lyske, armhuler og områ-
det bak ørene. De kan også finnes andre 
steder på kroppen. 

Ingen av preparatene er 100% effektive, 
så hunden kan dessverre få flått, og om 
du er riktig uheldig, flåttbårne sykdom-
mene allikevel. Den beste måten å prøve 
å unngå dette på er å sjekke hunden nøye 
etter flått hver dag, slik at du kan fjerne 
de så raskt som mulig.

Dersom flåtten har festet seg kan du 
 bruke fingrene, en pinsett eller en flått-
fjerner som du kjøper på apoteket. Ta tak 
i flåttnymfen helt nede ved huden og dra 
den rett ut. Voksne flått kan med fordel 
vris litt samtidig som de trekkes ut. Det 
har liten betydning om deler av flåttens 
biteredskaper blir sittende igjen i huden.
Du kan gjerne legge på litt desinfiserende 
sårsalve på bittstedet. 

Igjen, kontakt veterinær dersom hunden 
viser tydelige tegn på nedsatt almentil-
stand, feber, hovne lymfekjertler eller be-
vegelsesproblemer.  Disse symptomene 
kan komme og gå i perioder.

Beskytt hunden din mot flått nå

Nå som det er mildere 
vær i hele landet er det 
på høy tid å tenke på 
flåttbeskyttelse for våre 
hundevenner. 

Hvor finner man flått 
i dag, hvilke typer 
beskyttelse finnes det, 
og hva skal man gjøre 
om denne flåtten først 
har festet seg? 

Redaksjonen har satt sammen 
artikkelen av informasjon fra 
Folkehelseinstituttet (FHI) og Agria 
Dyreforsikring.  
Foto Agria Dyreforsikring.

Skann QR-kode til FHIs nettsider om 
flått og flåttbårne sykdommer

Fra krysningsprosjektet

Offentlig tilskudd til DNA-testing i Krysningsprosjektet
Landbruksdirektoratet tildeler inntil 60 000  kroner i tilskudd til  tiltaket DNA- 
testing av hunder i Norsk Lundehund Klubbs krysningsprosjekt

Tekst hentet fra tildelingsbrevet:

«Det generelle formålet med tilskuddet 
er å bidra til bevaring og bærekraftig 
bruk av husdyr-, plante- og skogtre-
genetiske ressurser som har eller kan få 
betydning for mat og landbruk i Norge.

Landbruksdirektoratet har vur-
dert søknaden med grunnlag i utlys-
ningsteksten og forskrift om tilskudd 
til genressurstiltak -husdyr, planter 
og skogtrær. Aktiviteter og prosjekter 
som støtter opp om mål og strategiske 
grep i den nasjonale strategien for be-
varing og bærekraftig bruk av genetiske 
 vressurser for mat og landbruk har blitt 
prioritert. For denne søknadsomgan-
gen har direktoratet også vektlagt pri-
oriteringer og satsingsområder i Norsk 
genressurssenters handlingsplaner for 
husdyr, - plante- og skogtregenetiske 
ressurser.

Den nasjonale strategien for genres-
sursbevaring i Norge stadfester at 
kritiske truede raser kan prioriteres. 
Lundehunden er en kritisk truet rase 
og kan derfor prioriteres ved tildeling 
av tilskudd.

Prosjektet det er gitt tilskudd til er 
en oppfølging av en satsning påbegynt 
i 2010 med hjelp av støtte fra Norsk 
Genressurs Senter (NGS) og tildelt 
tilskudd fra Landbruksdirektoratet i 
2019. Det er derfor allerede lagt inn 
et betydelig arbeid med å krysse inn 
nye gener i Lundehund bestanden, og 
kvalitetssikring av denne prosessen.

Prosjektet vil kunne bidra til å sikre 
og øke mangfoldet av de genetiske res-
sursene i tråd med nasjonal strategi, og 
bidra til kartlegging, karakterisering og 
registrering av de genetiske ressursene. 
En videreføring av prosjektet vil bidra 
til å sikre at den genetiske variasjonen 
som er oppnådd gjennom første del av 
prosjektet ivaretas. Etter en helhetlig 
vurdering tildeler Landbruksdirekto-
ratet tilskudd til prosjektet.»

Hva er en SNP-markør (uttales snipp-markør)?
Det er store områder i et individs genom som ikke er av betydning når man 
ser etter ulikheter i individers arveegenskaper. En SNP er en lett identifiserbar 
variasjon i DNA-et som ligger tett inntil gener som har betydning for 
ulike egenskaper og sykdommer. Kartlegging av SNP’er brukes derfor i 
moderne analyser av arveegenskaper. Langt fra alle identifiserbare SNP’er 
markerer gener med kjente egenskaper men gir datasett som vha avanserte 
dataprogrammer, kan gi informasjon om genetisk variasjon  generelt og om 
forekomst av gener med kjente egenskaper.  

Claudia Melis ved Dronning 
Maud Minne Høgskole har over 
tid samlet DNA fra lundehunder 
og prosjekthunder vha munnsv-
abber. DNA’et har blitt isolert på 
NTNU i Trondheim, og sendt til 
Neogene Europe Ltd for SNP-ana-
lyser med Illumina HD Canine 
Beadchip, som inkluderer >170 
000 SNP-markører. Analysene har 
blitt gjennomført med blant annet 
støttet fra Norsk Genressurssenter 
og Landbruksdirektoratet, og har 
allerede gitt verdifull informasjon 
om genetisk variasjon både i den 
rene rasen og hos en del prosjekt-
hunder.

Med den nye bevilgningen vil 
Claudia og hennes medarbeidere 
fortsette å samle DNA prøver fra 
alle hundene som er involvert i 
krysningsprosjektet for kartleg-
ging av SNP-markører. Når re-
sultatene fra SNP-kartleggingen 
blir tilgjengelige, vil det bli utført 
forskjellige analyser for å se på 
genetisk mangfold og gener av 
spesiell interesse. Etter hvert som 
datasettet blir stort nok, man vil 
også kunne utføre Genome Wide 
Analyser (GWA) for å se om det 
er spesifikke SNP som korrelerer 
med trekk som er interessante i 
forhold til helse og adferd.

Dette arbeidet vil gi oss viktig 
informasjon for den strategiske 
avlsplanleggingen innenfor pros-
jektet.  Det kan for eksempel ha 
betydning for hvordan hunder i 
ulike generasjoner bør prioriteres 
og hvordan de bør kombineres for 

å ivareta den økte genetisk varias-
jonen og helsen i rasen framover, 
noe som er helt nødvendig for en 
genetisk bærekraftig utvikling 
rasen.

Claudia og medarbeidere har 
også startet et prosjekt hvor 
det ble samlet inn 90 avføring-
sprøver fra lundehunder og 
prosjekthunder for analyse av 
bakterieinnholdet (mikrobiomer) 
i tarmen. Resultatene av disse 
mikrobiomanalysene er allerede 
tilgjengelige og vil bli analysert i 
de neste månedene sammen med 
de SNP- dataene vi har samlet 
så langt, for å se om det er noen 
sammenheng mellom den gen-
etiske variasjonen og mangfold i 
tarmflora hos hver enkelt hund. 
Det vil også bli mulig å studere 
hvordan andre miljøfaktorer 
(diett, probiotika, osv) påvirker 
sammensetning av tarmfloraen.

Claudia Melis, foto Viola Melis Holmern
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Oppdretterpresentasjon - Norsk lundehund

KENNEL UTTAKLEIV
Wenche Solberg Helle og Tor-Arne Helle

Hvor lenge har du/dere drevet med lundehund?
Vi har drevet med lundehund siden 2017. 

Hvem var din/deres første lundehund?
Første lundehunden vår kom fra Christen Lang og heter Catrol’s 
Aria. 

Hvilke hunder har du/dere nå?
I dag har vi to hunder hjemme hos oss. Den ene er en B2 prosjekt-
hund som heter Mina og den andre er Aria. I tillegg har vi en 
ung tispe på Aukra som vi håper kan komme i avl etter hvert. 

Hvorfor begynte du/dere med lundehundavl?
Det har vært en del lundehuder i Vaksdal kommune tidligere, 
og vi kom i kontakt med Roald Brekke fra Bergsdalen som 
snakket varmt om sine hunder som han hadde hatt i sitt oppdrett. 
Samtalene med Roald skapte en viss interesse for rasen. Vi har 
begge vokst opp med hund, men med forskjellige raser. Ønsket 
om å skaffe hund har hele tiden vært til stede og vi har tidligere 
hatt dachs, basset, bordercollie og en blandingshund mellom 
borderterrier og dachs. Flere av disse har vært brukt til jakt. At 
vi fikk tak i lundehund var derfor litt tilfeldig, siden det er relativt 
lang ventetid. Da Aria kom i hus var avtalen at vi skulle ha valper 
på henne, noe vi ikke hadde hatt før. Denne modningsprosessen 
var utløsende for vårt senere initiativ til å lage kennel. 

Fikk du/dere noen hjelp av andre oppdrettere i starten?
Vi måtte naturligvis ha hjelp til å forstå både paring og graviditet og 

 Mina B2 og Aria, foto Tor-Arne Helle

Wenche og Tor-Arne, tur til Skjerjeham med valpene for tilvenning, 
foto Nora Helle

fødsler. Hadde kun erfaring fra sau, kyr og katt tidligere. Opplevde 
at det var lite skrevet info om rasen rundt paring, graviditet og 
fødsel. Men vi fått masse god info og hjelp fra lundhundeiere 
som har hatt kull tidligere, fra Christen Lang,  ASU og ikke minst 
Belinda Andersen. Belinda ble oppringt under første kullet til 
Aria, for å være sikker på at vi gjorde det riktig. 

Hvordan kom du/dere fram til oppdretternavnet hvis du/dere 
har det? 
Planen var å bruke Borgvåg, ett navn fra Borge i Lofoten. Dette 
lignet for mye på ett eller annet fransk kennelnavn og ble da 
forkastet av NKK. Vi landet derfor på Uttakleiv, også kalt enkenes 
plass, siden vi har røtter derifra. Vi tenkte at kennelnavnet kunne 
ha elementer fra Lofoten siden oppdrettet er knytt mot lundehund.

Er det en eller flere av dine oppdrettede hunder du/dere husker 
spesielt? 
Aria har hatt tre kull. På ett av kullene var hannen stor og tispen 
liten. Vi måtte jobbe mye for at alt skulle går bra. Tispen hadde 
en bilyd på hjertet på veterinærkontrollen, men at dette kom 
seg til å gå til etter hvert. Det viste seg at vi skulle miste begge 
valpene fra dette kullet, den følelsen av tapet og opplevelsen de 
nye eierene fikk, gikk veldig inn på oss. Heldigvis har de fått seg 
ny valp. Dette har gjort at vi har satt oss enda mere inn i og lest 
oss enda mer om rasen og avl. 

Hva synes du/dere er bra med norsk lundehund?
Hunden har sin helt egen særegenhet, et tydelig kroppsspråk. 
Den har også en forkjærlighet for ungdommen i huset og holder 
seg helst med dem. 

Har du/dere hatt samarbeid med utenlandske oppdrettere?
Vi har ikke hatt samarbeid med utenlandske oppdrettere. 

Har du/dere importert eller eksportert noen lundehund?
Nei

Stiller du/dere hundene dine/deres på utstilling? Hvis du/dere 
gjør- hva synes du/dere om resultatene de gav?
Vi har forsøkt å stille Aria to ganger, men ho har vist klare tegn 
på at det ikke er noe favorittøvelse så vi har derfor latt være å 

stille ho ut flere ganger.  Ho fikk gode resultater fra tidligere 
juniorutstilling i 2017 og vi er fornøyd med det. Begge hundene 
er med på lundehundtreff  lokalt og de årlige Lundehunddagene 
rundtom i Norge på sommeren.

Er din/deres hund/hunder med på andre aktiviteter?
Vi bruker hundene som turkamerater og til jakt. Mina som 
er 25 % buhund har tydelig jaktlyst og blir brukt til løsdrev på 
hjort. Ho tar aldri ut mer en 50-100 meter før ho kjem tilbake 
til eieren, litt slik som lundhunden skal gjøre. I tillegg er ho 
godkjent ettersøkshund.  

Har du/dere noen tanker om ditt/deres framtidige oppdrett av 
lundehund?
Vi ser for oss flere kull de nærmeste årene dersom vi får til paring. 
I prosessen ønsker å satse på hannhunder som ikke har vært 
innom avl tidligere, eller som har få avkom. 

 Våre hunder liker fjellturer, foto Tor-Arne Helle

Aria med sitt siste valpekull, 
foto Wenche Solberg Helle

Begge liker båtturer, foto Tor-Arne Helle Godt å kose på fanget på tur,  
foto Wenche Solberg Helle
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Denne morgenen i februar 2021 sov 
jeg. Og som jeg alltid har gjort, så sov 
jeg ganske så tungt grunnet epilep-
simedisiner. Jeg våknet av høylytt 
bjeffing.  Jeg sjekker klokka, som 
viser 02:23, før jeg sier til Fenris, «vis 
meg hva du vil, vennen min» - og han 
førte meg til badet. 

Der fant jeg samboeren min, liggende 
bevisstløs på gulvet. Han begynte å 
våkne til, og jeg spurte om jeg skulle 
ringe etter ambulanse. Der og da anså 
vi det ikke som nødvendig - han har 

tross alt svimt av tidligere uten at 
det har vært noen farlig årsak til det. 
Så, jeg gikk tilbake å la meg, mens 
samboeren min satte seg på stua for 
å slappe av. 

Det samme skjedde, igjen. Men denne 
gangen kom han fort til seg selv og 
kom meg i møte når jeg løp mot ham, 
og jeg valgte nå å sitte oppe for å følge 
med. 

Siden han nå hadde svimt av to ganger, 
så tok vi beslutningen i at jeg satt på 

Varsleren 
Fenris 

Lyrypá s Sankt Halvar 
Fenris er en tre år 
gammel turglad og kosete 
lundegutt. 

Det beste han vet er å få 
gå tur, gjerne fjellturer 
med bestefar. 

Enda bedre er om man 
møter på andre mennesker 
med hund som han kan 
få hilse på – og ikke minst 
leke med!

Tekst og bilder av  
Anne Gavelstad Iversen

Fenris titter utover fjorden, leter etter luftambulansen som nettopp hadde letta fra Eid.

40 år i 2002 
 og jubileumsutstilling, Hauger skole 21.09. 

På Norsk Lundehunds klubb og jubileumsutstilling  81 
voksne lundehunder ble utstilt. Eli-Marie Klepp bedømte 
tispene, og Knut Helge Pedersen hannene. I spissen for 
utstillingskomiteen var Sofie Schønheyder. Roar Tor-
steinsen var formann. Katalogen viste over 90 nr., også 
oppdretterklasse og avlsklasse pluss noen andre raser fra 
gruppe 5. 

Tidligere het årsmøtet generalforsamling. I 2002 var det 
296 medlemmer og registrert 80 valper.  Anbefalt pris på 
valper var da kr 7 000,-. 

I 2002 var Unni og Eiliv Hofstad redaktører for Lun-
dehund-nytt, og var redaktører i åtte år.

50 år i 2012 
på Værøy og jubileumstreff med spesialen. 

Per Harald Nymark og Eli- Marie Klepp var dommere på 
spesialutstillingen i ufyselig regn med 113 katalognum-
mer. Merete Evenseth ga videre ledervervet til Rita H. 
Daverdin og Karen Elise Dahlmo var treffleder. 

Flaskehalsen den gang var fergetransporten til og fra 
Værøy. 

To hedersdiplomer ble utdelt, og det ene gikk til Liv og 
Einar Skjervik for mangeårig oppdrett av lundehund. 
Det andre hedersdiplomet gikk til Ingvild S. Espelien 
for mange års arbeid med rasen, som medlem i klubbens 
avlsråd og redaktør av Lundehundboka. 

Flere vellykkede paringer over landegrensene; tsjek-
kisk-norsk, svensk-norsk, luxenburgsk-dansk og en norsk-
norsk paring. 

Løvheims Odd (Oskar) vant lundehundracet som svens-
kene arrangerte på Værøy. 

I 2012 bestod redaksjonskomite for Lundehund-nytt av 
Gunn Tove Ormset, Anneli Rosenberg og Solveig Bjørk-
enes Steinnes. 

Tilbakeblikk på 
klubbens historie 2

Informasjon i hovedsak henta fra LHN nr. 3-2002 
og LHN nr. 3-2012 av Dagrunn Mæhlen
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stua sammen med ham. Noen timer 
senere går jeg og legger meg, etter 
å ha luftet Fenris og fått gitt ham 
frokost. 

Klokka 11:03 våkner jeg av høylytt 
bjeffing, og at ei bøtte smeller i gulvet. 
Bjeffinga er ikke den vanlige bjeffinga 

– Den er intens, og jeg legger merke 
til at Fenris virker stresset, at jeg må 
raske på. 

Jeg løper så inn på stua, hvor jeg i 
sofaen finner samboeren min, apatisk, 
blod rennende nedover ansiktet – Og 
det lå flere liter blod utover stuegulvet. 

Nå var 113 det første som slo meg, og 
jeg ba dem om å komme fort. For ikke 
å skremme Fenris, så fikk jeg ham til 
å gå til svigersøsteren min, sånn at 

han ikke skulle måtte oppleve mer 
enn han allerede hadde gjort denne 
dagen. 

Fenris kom inn i leiligheten en gang 
mens helsepersonalet holder på å 
stabilisere samboeren min, og jeg så 
at han så gjerne ville bort til pappa’n 
sin. Fenris ønsker bare å være der, 
han ønsker å trøste, han ønsker å vise 
at han er der for ham. Jeg fikk Fenris 
til å igjen gå til svigersøsteren min, 
men Fenris så på meg som at han vil 
være hos oss nå. 

En av ambulansearbeiderne fortalte 
at «vi får ikke opp trykket». Vi bor 
i tredje etasje, og de hadde allerede 
forsøkt å få ham til ambulansen i en 
stol, men da kom det kramper og han 
ble igjen borte. 

Flere leger og sykepleiere kom til. På 
det meste hadde vi syv helsearbeidere 
i stua. Nå var det ingen tvil – Luftam-
bulanse var det eneste som kunne 
redde livet hans. Den ble raskt bestilt 
inn, og til slutt fikk de ham ned til 
ambulansen, for å kjøre til helikopter-
plattformen. 

«Fenris?» var det eneste samboeren 
min ville vite. Han ble fortalt at Fenris 
var hos svigersøsteren vår, og han 
svarte ikke noe mer på det. «Ta godt 
vare på gutten min» sa han til meg 
når de skulle til å dra. Og det lovte jeg 
ham, at Fenris skulle få all omsorg og 
kjærlighet jeg kunne gi ham, mens 
han var borte. 

Jeg fikk senere vite at Fenris hadde 
stått inntil vinduet og fått med seg at 

Fenris og AleksanderFenris sommeren 2021, når pappa’n på nytt var innlagt

samboeren min ble lagt inn i ambu-
lansen, og at den kjørte bort med 
blålys. Etter dette kom han løpende 
opp i leiligheten, og jeg tror aldri 
jeg har fått så mye våte kyss og blitt 
vasket så godt i ansiktet som etter 
at han var ferdig med å slikke meg i 
hele ansiktet. 

Jeg ble av mine svigerforeldre bedt 
om å gå og legge meg for å få bukt 
med stresset, for å få slappe av litt – 
for å unngå epilepsianfall. Fenris løp 
inn på soverommet og hoppet opp 
i senga, og aldri har han ligget så 
nærme inntil meg. Jeg ringte til min 
far for å spørre ham om han kunne 
ringe meg 18:00, noe han skulle, og 
jeg slokna. 

Før jeg visste ordet av det, så kom 
det telefon fra sykehuset. De hadde 
klart å redde samboeren min. Nå 
fikk jeg også vite at det på gulvet var 
totalt tre-fire liter blod, og blodtap 
var årsaken til at han var apatisk 
når jeg fant ham, og hvorfor vi ikke 
fikk særlig kontakt med ham. Jeg 
ble fortalt – Maks femten minutter 
senere, og livet hadde ikke vært mulig 
å redde grunnet for lite blod til hjertet. 

Vi har i dag en diagnose, og vi vet det 
vil skje igjen. Det har allerede skjedd 
ytterligere én gang, og vi jobber daglig 
med at vi skal unngå at det skjer en 
tredje gang. 

Fenris er en varsler, men han har aldri 
blitt trent – Derfor ble vi overrasket 
da han første gang varslet da han var 
rundt fire måneder gammel. 

Han varsler meg når det er epileptiske 
anfall på vei, og han kommer alltid 
og koser mens det står på. Han har 
ved flere anledninger klart å varsle 
om at det kommer, slik at jeg rekker 
å sette meg ned – og dermed unngå 
store skader. Fenris opplevde, ti uker 
gammel, et GTK-anfall, bedre kjent 
som et epileptisk krampeanfall. Om 
det var dette som satte i gang vars-
leren i ham vil vi aldri få vite. 

Vi har i dag to lundehunder – I 2021 
fikk vi Lyrypas Asta, til daglig kalt 
Saga, i hus. Hun  viser  ikke de samme 
tendensene til varsling, men vi ser 
at Fenris virkelig elsker å ha fått en 
lekekamerat i hus. 

Jeg skylder Fenris så mye. Jeg skylder 
ham en stor takk for at han har 
reddet meg fra store skader. Mest av 
alt skylder jeg ham en enorm takk – 
for at samboeren min enda er i live. 
Om ikke Fenris hadde vært der den 
natten – Da hadde jeg mistet en av 
de personene som betyr aller mest 
for meg.

For -  hvem vet hvordan ting hadde 
vært, om ikke vi hadde satt oss på liste 
for lundehund i 2019? 

Lyrypá s Asta og Lyrypá s Sankt Halvar Fenris nyter at det kommer turister som vil 
kose med dem

Tilbakeblikk:

På Værøy kalles rasen vår for Måstadhund
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Miss Lily har kommet hjem til Åland
Av Annika Ågren, foto Diddi Svartsjö

I høst var Diddi Svartsjö 
på Åland på god vei til å 
forandre sitt liv. Hun solgte 
huset sitt og skulle mønstre 
på en seilbåt for endelig å 
komme ut på havet igjen. 
Men slik ble det ikke. 

En forandring ble det 
vitterlig, men på en helt 
annen måte enn hun planla. 

Lily i Florida kom i veien!

Det er godt å slippe å gå når man er trøtt. Lily på Kastrup Flyplass, København

Moonheim Abbes Little Lydia, Lily som 
Diddi reiste til USA med for fire år siden 
for å overlevere til en ny eier. Vel fremme 
innså hun at miljøet hos den nye eieren 
var ulemplig, men i siste liten dukket en 
ny kjøper fra Texas opp. 4 måneder gamle 
Lily reiste til Texas, og Diddi reiste hjem.

- I begynnelsen fikk jeg rapporter om 
at hun hadde det bra. Hun fikk etter hvert 
to valpekull der alle døde utenom en valp.

Etter to år ble Lily solgt til Sharla i Flori-
da sammen med to andre voksne lunde-
hunder, det var et delt eierskap med den 
forrige eieren. Hos Sharla ble lundehun-
dene innehunder sammen med Yorkshire 
terrierne som Sharla var oppdretter av. 
De lærte seg å tisse og bæsje på spesielle 
matter, 1 x 1 meter store.

- Det gikk ikke å ha lundehundene 
ute i bakgården til tross for at den var 
inngjerdet. Som de spisshunder de er, så 
gjødde de selvfølgelig på alt og alle, og 
naboene klagde til politiet hver gang de 
var ute, sier Diddi.

Enda et valpekull
Sharla visste ikke at Lily allerede hadde 
hatt to valpekull, så hun ble paret på nytt 

og fødte igjen et valpekull, også denne 
gang overlevde bare en tispevalp.

Situasjonen ble til slutt uholdbar da Shar-
la innså at lundehundene må få sprin-
ge ute og at de krever mer mosjon enn 
yorkshire terriere.  Diddi fikk dermed 
på slutten av fjoråret spørsmålet om hun 
ville komme og hente hjem Lily.

Diddi og Lily gjør seg kjent med hverandre 
i Florida

Artikkelen er oversatt til norsk av  
Elin Mariboe

Diddi tvilte ikke, men reisekostnadene 
var mer enn hun kunne klare på egen-
hånd. En bønn om hjelp på Facebook-lun-
dehundsiden i Norge og Sverige resulterte 
i en overveldene respons fra lundehund-
folket.

-Det var helt utrolig at så mange 
enga sjertet seg og sendte penger, jeg er 
så takk nemlig. Jeg fikk til og med bidrag 
frå Finland og Åland. 

Vaksinering
Lily ble vaksinert mot rabies i begyn-
n elsen av året, en veterinær skrev ut et 
helsesertifikat som skulle godkjennes av 
USDA, en myndighet i det ameri kanske 
jordbruksdepartementet. Sertifikatet 
kunne ikke være eldre enn 10 dager ved 
utreise.

Diddis flybilletter ble booka om flere 
ganger på grunn av covidrestriksjoner. 
Til slutt kom hun av gårde i midten av 
februar. Det ble ei reise med flere stopp 

underveis innen hun endelig kom til 
Gainsville i Florida. 

- Lily var litt reservert til å begynne 
med. Men hun var nysgjerrig og kom 
fram og snuste på meg flere ganger. Den 
tredje natten sov hun i sengen sammen 
med meg, forteller Diddi.

Hun tok med lundehundene ut på tur, noe 
de ikke var vant til, verken halsbånd eller 
ledebånd fantes i huset!

Lang hjemreise
Etter fire dager var det tid for å reise hjem 
med Lily. Det ble en lang reise med flere 
stopp. I Miami var det forsinkelser og 
uhørt mye folk på flyplassen. Lily var helt 
utmattet og sto og sov med hodet i Diddis 
hand. Etter en natts flyvning fra Miami 
landa de på Kastrup. 

- Jeg sov knapt i det hele tatt gjennom 
natten, men Lily oppførte seg eksempla-
risk i bagen sin under setet, sier Diddi. Vi 
gikk en tur til en dyreklinikk i nærheten 
av Kastrup for å ordne EU-pass til Lily og 
gi henne ormekur mot dverbendelorm. 

Etter fly til Arlanda, bil til Kappelskär 
og ferje, kom de til slutt hjem til Åland. 
Og Lily fikk sette potene i snø, det var 
skummelt syntes Lily.

Diddi kontanterer at Lily er veldig sterk 
mentalt, hun klarer det meste og er nesten 
ikke redd for noen ting. Hun er veldig 
kjælen, og går etter Diddi hele tiden. Men 
hun klarer å være alene noen timer om 
gangen. 

- Hun springer løs, men har ikke så 
god kondisjon ennå. Det er herlig å se 
henne løpe omring som hun vil, lukte 
overalt, rulle seg og bare nyte. Hun er 
kjælen og hopper opp i sofaen og vil være 
nær. Hun våger å ta mer og mer plass.

Hun har også lært seg å tisse og bæsje 
utomhus. De første ukene hjemme hendte 
det noen ganger «ulykker» inne. 

Lære seg å leke
I nærheten bor Lilys søster Lisa med bro-
ren Loke og mamma Freya, og de treffes 
ofte. 

- Hun får nå være den urhunden hun 
er – springe løs i skogen og grave etter 
mus! Men hun kan ikke helt leke med 
andre hunder, det må hun lære seg. 

Etter tur vil Lily helst ligge igjen ute og 
sove i solen. Hun går bare inn om det blir 
kaldt. Diddi har henne i langline, og da 
kan Lily ligge ut og holde oppsikt med 
omgivelsene, naboer, barnehager og kat-
ter. På kvelden sovner hun som en stein. 

Kanskje blir det et valpekull til på Lily, 
det for tiden vise, sier Diddi.

Det ble altså en helt annen forandring i 
Diddis liv, men det kjennes godt at Lily 
kom hjem igjen. De bor i en liten utleie- 
leilighet i Marehamn, men snart skal de 
ut på veien i bobilen Diddi har kjøpt. 

- Vi skal reise på eventyr, Lily og jeg. 
Har kjøpt årskort på Ålands ferjer. Og 
så kommer vi til Morokulien i juli! Da 
håper jeg å få treffe mange av dem som 
hjalp meg å få Lily hjem igjen.

Innsamlingen til Diddis Florida 
reise via Facebook

Det kom inn 13.100,- nkr og 
14.000,- skr.

Det som ikke ble brukt, ble gitt 
til Norsk Lundehund klubb sitt 
kapselprosjekt og Fondet for 
friske lundehunder i Sverige. 
Kapselprosjektet fikk 3.900,- 
nkr. og det svenske fondet fikk 
4.500,- skr. Her ligger Lily hele dagen og nyter, og 

har full kontroll på omgivelsene

Lily undersøker en fjær på stranden ved Eckerö
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For snart to år siden var vi så heldige 
å hente Lyrypà s Una hos Inger Marie 
Storli på Steinkjer. Lite ante Una da hvor 
mange fine turer hun skulle få være med 
på i all slags vær. Når jeg går ned i kjel-
leren og tar frem sekken står hun øverst 
i trappa og hyler av forventning. Selv om 
det høljregner ute er hun lett å be, men 
når gradestokken kryper ned mot tretten 
minus liker hun seg best inne, ellers må 
vi på med potesokker (og de er jo ikke så 
gøye å ha på).

Jeg har ikke tall på hvor mange mil jeg har 
båret henne på tur da hun var lita, men 
heller det enn å la henne være hjemme 
med dårlig samvittighet. Har ikke klart 
å lære henne å sitte i sekk, men hun er 
heldigvis ikke så veldig tung. Dog var det 
tungt å bære henne ned fra Golvertinden 

(1682 moh) i Børgefjell nasjonalpark på 
grunn av såre poter i fjor. Det var en 
utrolig fin, lang men små steinete tur, 
som var hard for små poter. Anbefales 
imidlertid til alle tobente! 

Una er like glad i å bruke 45 minutter 
på å snuse rundt kvartalet som å gå på 
topptur. Som regel får hun være løs på 
fjellet, og da stortrives hun. Hun var ikke 
gammel da hun lå i telt for første gang 
ved Klubbfjelltjønna i Herringen, men 
hun sov godt i armkroken til 6-åringen. 
Matmor er imidlertid redd bjørn og sov 
ikke så godt, men det er en annen historie. 

Ellers har Una sovet i telt sammen med 
oss i hagen, også var hun med på en 
tredagers rundtur i Rago Nasjonalpark 
i sommer. Hun har også overnattet på 

Tekst og alle foto av Elisabeth Tverå

Verdens beste 
turkompis

Pikhågan i Rana, med utsikt mot 
Flatisvatnet og Svartisen. Et av de fineste 
områdene her på Helgeland, tør jeg påstå. 
Her har vi vært to ganger og overnattet i 
Pikhåghytta. Første gangen sammen med 
tre polarhunder. Bør oppleves. 

Ditt liv med hund

hytter, men hun har til gode å ligge på 
hotell. Vet ikke om jeg ser det ikke helt 
for meg. 

Una er storfornøyd når Mari på 7 og Kaja 
på 14 er med på tur. Ellers elsker hun å 
stjele nisten til bestemor, som ofte også 
er med på tur. Vi har ikke vært på lange 
skiturer med Una, da synes jeg det er 
bedre med trugetur, men hun er med på 
skitur i oppkjørte løyper. 

Una elsker bær, spesielt blåbær. Hun 
elsker også å finne all slags rariteter i 
grøftekanten når vi går nærturer. I tillegg 
er hun såpass bortskjemt at hun får 

matmor opp av sengen 05.20 før dagvakt 
så vi rekker snusetur før jobb, gjerne på 
50 minutter. Det er for så vidt vinn-vinn, 
for da har jeg god tid til frokost og kaffe :) 

Det høres ut som Una alltid er på tur, men 
det er hun ikke. Hun har et avgrenset 
område på stuen der hun trekker seg 
tilbake når vi er på jobb og ved behov, 
og der har hun både seng og kosepledd. 
Hun har masse leker, og diverse bein og 
godbiter henger løst. Vi har ikke vært så 
strenge i oppdragelsen, så hun har senge-
plass både på sofaen og nede sammen 
med Mari.

Vi håper på mange flotte turer i årene 
som kommer, og har mange flere steder 
å besøke. Matmor har etter hvert blitt 
såpass kresen i forhold til turmål, så 
hun kjører gjerne noen mil ekstra for å 
oppleve nye steder. 

Vi vet i alle fall at vi skal besøke Solvåg-
tinden i Saltdalen i sommer, og så har 
vi tenkt oss en tur til Beiarn. Ellers får 
tiden vise hvor vi havner hen. 

Kanskje vi ses?

Bestemor og Una i Lomsdal Visten nasjonalpark, med 
majestetiske Vistmannen 1066 moh i bakgrunnen. Han har jeg 
besøkt i etterkant, mens Una og turfølget ble igjen ved foten av 
fjellet, da det blåste litt vel mye. Men opp skulle i alle fall jeg. 
Nydelig område. 

Storskogvatnet i Rago nasjonalpark, her hadde vi første 
teltovernatting. Rago anbefales på det sterkeste!

Golvertind 1682 moh i Børgefjell nasjonalpark. Nydelig tur med 
nydelig utsikt, men hard for små hundeføtter. Høyeste topp Una 
har besteget så langt. Kanskje blir det Oksskolten i år? Høyeste 
topp i Nordland, 1916 moh. 

Mari (her 6 år) og Una på Øyfjellet i Vefsn. En liten pause før 
toppen på 818 moh. Vi gikk sherpatrappa, så Una ble båret deler 
av turen. Fin utsikt fra Helgelandstrappa, anbefales hvis dere er 
i Mosjøen. 
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Lillelunden
Tekst, illustrasjon og foto av Elin Mariboe

En vakker vårdag lå Lina og 
slappet av i solveggen hos fami-
lien sin, da hun ble forstyrret av 

noe veldig summing. Det kom fra noe 
over henne. Lina snuste ut i luften og 
en liten bie landet på snuten hennes. 
Du kan tro Lina gjorde store øyne! 
Det kilte på nesen – atsjooo!

Bien forsvant og 
Lina prøvde å 
legge seg til å sove 
igjen, men det var 
umulig. Rundt 
henne summet 
det en sverm med 
bier, og nå så hun 
hvorfor: Eieren 
hennes hadde 
hengt opp en av 
disse nymotens 
insekthotellene, 
og en biefamilie 
var i ferd med 
å flytte inn. Det 
syntes ikke Lina 
noe om, og hun 
begynte å glefse 
vilt rundt seg for 
å prøve å ta biene. 
Det var ikke så 
lett. I stedet begynte de å snakke 
til henne, ja du leser ikke feil, biene 
snakket til Lina! De var veldig ute av 
seg, for dronningen deres hadde ikke 
kommet ennå, og de trengte henne for 
å slå seg ned. – Hun er litt større enn 
oss, men ikke mye, sa de – og hun 
fløy foran oss, men må ha kommet ut 
av kurs. Lina tenkte hun fikk hjelpe 
dem å finne denne dronningen, så det 
kunne bli slutt på dette summeriet. 
Hun tok seg en god runde i hagen og 
lette både høyt og lavt, men ingen 
kreatur som lignet på en biedronning 
var å se noe sted. Dessuten syntes 
Lina de så like ut alle sammen disse 
biene. 

Det ble kveld og biene gikk til ro uten 
å ha funnet dronningen sin. Lina la 
seg til å sove sammen med eieren sin 
til en ny dag med summing tok til. 
Biene var fortsatt i vilrede, og Lina 
kunne bare glemme å sove på favoritt-
plassen sin ute. Nei, hun fikk heller bli 
med familien på tur. 

Familien hennes besto av eieren og 
hennes to barn. Barna var morsomme 
å leke med syntes Lina. De løp av sted 
alle tre innover i skogen på kjente 
stier. Til slutt kom de fram til et tre 
med røtter som sto opp av jorden i 
akkurat passe høyde til å fungere som 
krakk. Her skulle de spise lunsjen sin, 
og Lina fikk et tørket kyllingbryst. 
Hun prøvde å finne et godt sted å 
ligge i lyngen, men det var ikke lett, 
det stakk overalt. Men der, en liten 
grasflekk – perfekt! Lina la seg til å 
tygge, og plutselig hørte hun noen 
som gråt. Hun kikket opp. Det var 
ingen av menneskevennene hennes. 
De så ikke ut til høre noe heller. Lina 
listet seg i retning lyden, men hun 

så heller ingen. Dette var merkelig. – 
Hvem gråter? Bjeffet Lina. – Hysj! sa 
eieren hennes. Da hørte Lina det – det 
var den samme stemmen som biene 
hjemme. – Jeg har mistet flokken 
min, gråt bien som Lina nå så satt i 
lyngen. Noe blåste meg ute av kurs, 
og siden har jeg ikke sett dem. Lina la 
i sammen to og to. – Du er dronning-

bien sant? spurte 
hun. – Dronning 
og dronning, sa 
bien, jeg er vel 
ikke mye til 
dronning uten et 
folk. – Jeg vet om 
et folk, sa Lina, 
kom, jeg kan vise 
deg. Bien sluttet 
å gråte og det var 
som hun så på 
Lina med store 
øyne og tørket 
tårene. – Kan jeg 
sette meg på deg 
mens du fører meg 
til dem? spurte 
hun. – Okei, sa 
Lina, men da bien 
satte seg på nesten 
hennes, måtte hun 

nyse igjen – atsjoo!  Bien forsvant ned i 
lyngen igjen og jamret seg.  Og plutselig 
skjønte Lina hva som hadde skjedd. 
Dette var bien som hadde satt seg 
på nesen hennes da hun lå og solte 
seg, og sånn hadde hun kommet bort 
fra flokken sin. – Du må sette deg i 
pelsen min, ikke på nesa mi, sa Lina, 
ellers nyser jeg deg til Blokksberg!

Bien satt i pelsen til Lina hele 
veien hjem, og jublet da hun hørte 
summingen fra flokken sin. Endelig 
kunne biene få gjort det de skulle og 
slutte å plage Lina med summingen sin.

Og snipp, snapp, snute, var det even-
tyret ute.

Lina Lundehund og den bortkomne bien Bier er en gruppe insekter som lever av 
blomsterstøv (pollen) og nektar. Biene er 
pollinatorer. Det vil si at de overfører pollen 
mellom blomstene på en eller flere planter, 
slik at plantene befruktes og nye frø kan 
dannes.

Opptil 30 prosent av all maten vi spiser, 
kommer fra planter som er pollinert av bier.

Norge har et rikt mangfold av bier. Det 
finnes totalt sju biefamilier på jorda. Seks 
av biefamiliene er naturlig forekommende 
i Norge:
• Langtungebier 
• Korttungebier 
• Gravebier
• Markbier 
• Blomsterbier
• Buksamlerbier 

De seks biefamiliene her deles videre inn i 
hele 208 biearter. 35 av disse er humler, 172 
arter er andre grupper villbier, mens den 
siste er den velkjente honningbia.

Bier
Klide: WWF

Bievennlige blomster
Planter som gir mye nektar og pollen – et tips er fargerike 
blomster.

Bærtrær er fest for biene, men tenk også at de skal ha noe å 
spise når bærtrærne er avblomstret. Det er fint med blomster 
som kommer hele sommeren, f.eks. krydderurter. Din lokale 
hagebutikk har kunnskap om hva som er best å plante på de 
kantene av landet du bor.

Bier har fylt rørene med pollen og sand. Noen rør 
er åpnet etter vinteren

Bolig for bier finnes i flere størrelser. Her ser du et stort et som biene ikke 
har flytta inn i ennå.

Villbier
Villbier kan du få til å flytte inn hos 
deg om du legger forholdene til rette 
for det. Bier liker små hull og huler 
å krype inn i og samle nektaren sin 
i. Det første året de slår seg ned et 
sted, samler de nektar og forsegler 
nektarbeholdningen med sand. Her 
ligger nektaren gjennom vinteren, og 
når våren kommer, og det ikke er så 
mye pollen å oppdrive ennå, bruker 
biene av lageret sitt. Når pollen igjen 
blir tilgjengelig, begynner de på nytt 

å samle og lagre alt det de ikke trenger 
til mat samme år. Villbier er snille 
og biter ikke. Du kan derfor trygt 
legge til rette for dem hjemme. Plant 
bievennlige blomster, la løvetannen 
stå, dyrk noen bærtrær, og sett opp 
hus til dem. Husk at biene er dine 
beste venner. Uten biene vil ingen 
planter få frukt eller bær.
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Tekst og bilder av Tove og Morten Strandmoe

Treff lørdag 23. april i Tønsberg
Region Vestfold og Telemark arrangerte treff lørdag 23. april, ved Dog Camp i 
Tønsberg. Her er det et inngjerdet område på 25 mål med gresslette og litt skog.

Vi hadde sett fram til endelig å kunne arrangere treff igjen. Det ble en meget trivelig 
dag der det møtte opp rundt 30 personer og 23 hunder. Tida gikk så altfor fort, 
2 timer bare fløy av sted. Her var det både lundehunder og prosjekthunder. Det 
kom også deltakere fra gamle Buskerud og Akershus.

For flere var det første gang de deltok på treff. Både to og firbente koste seg i 
vårværet.

Nytt fra Vestfold og Telemark

... det møtte opp rundt 30 personer og 23 hunder.

Så langt i år er det kommet flere flotte 
valpekull i Trøndelag! Det gjøres en stor 
innsats av både tisper og hanner med eiere 
for å øke bestanden av vakre lundehunder. 
Foto Gunn Tove Ormset.

Nytt fra Avdeling Trøndelag

En vårlig hilsen fra oss i Trøndelag!
Endelig ser det ut for at snøfreseren kan pakkes bort, og 
plenklipperen finnes frem. Gresset er grønt, fuglene kvitrer 
og vi er klar for vår og sommer!

Her har det ikke vært så mye aktivitet frem til nå i år, men 
noen fellesturer har det vært rundt omkring i fylket. Det skulle 
ha være påsketreff her ute i Vallersund, men jeg endte med 
nyoperert kne så treffet ble flyttet til Verdalsområdet. Det var 
også enda en tur rundt påsketider, og alle koste seg med kaffe 
og bål i varierende vær. Et godt oppmøte på begge treffene, så 
gøy når vi kan møtes slik å ha det trivelig i lag.

Vi skulle ha et kurs i vår, men det ble dessverre ikke noe av. 
Vi satser på et kurs til høsten, og vi ønsker gjerne innspill fra 
medlemmer i Trøndelag på hva slags kurs dere kunne tenkt 
dere. Nærmere info om kurs, treff etc kommer på epost/brev 

og FB. Eller så vil vi prøve å få til noen spontantreff rundt om 
i Trøndelag, det vil også bli informert om på FB-side/gruppe.

Det som også er veldig gøy for avdeling Trøndelag, er at så 
mange ønsker å støtte oss gjennom Grasrotandelen til Norsk 
Tipping.  Tusen hjertelig takk alle sammen som er med å støtte 
oss! Ønsker flere å gjøre det samme, så finner dere oss enklest 
ved å søke med org.nr 995 195 852.

Ønsker dere alle superflott vår og sommer med deres firbeinte 
– håper vi treffes i løpet av våren/sommeren – både på treff og 
utstillinger.

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

Alle koste seg med kaffe og bål i varierende 
vær. Foto Marit Jørpeland. 
◀

◀

Foto Marit Jørpeland

Tekst av Hlide Birgitte Berg Altø
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NLK avdelinger
Avdeling Trøndelag, e-post: nlktrondelag@lundehund.no

Styreleder

Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlemmer

Hilde Birgitte Berg Altø, Vallersundveien 188, 
7165 Oksvoll, tel: 485 04 109, 
e-post: teamleksalunden@gmail.com
Jann-Magnar Fiskvik
Gunn Tove Ormset
Claudia Melis
Merethe Boneng
Iren Storli
Siri Monkan

Revisor 
Vararevisor
Valgkomite

Vara til valgkomite

Mari Østgaard
Trond Åge Seem
Unni Storli
Tonje Andersen
May Elisabeth Lernæs Selbekk

Kontaktpersoner ved mage/tarm problemer Æresmedlemmer

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

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

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

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

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

Valpeformidling i NLK NLK Database

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

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

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

Valpeformidler kan også hjelpe 
til med omplassering av lunde-
hunder.

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

Alejandra Garcia
Store Landfall Øvre 6b

3025 Drammen
Tel.: 412 67 679  

(onsdag og fredag kl 17:00 - 19:00)
e-post: valpeformidler@lundehund.no 

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

To keep the information updated on dogs 
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.

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

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

Valpeformidler
Alejandra 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 
Hanna Gautun
Sigrun Rytter
Torbjørg Lille Wagtskjold 
Ingvild Svorkmo Espelien 
Astrid Driva Rødsand

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

Ragna Fossen 
Berit Fanneløb Marthinussen
Trine Thoresen

Bestilling av kalender hos Lundebua

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

Ellen Utsi
Anette Vabø-Andersen

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

Astrid Driva Rødsand
Ida Skarkerud 
___________________________

*   Permisjon.

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

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

Utsendinger til NKKs representatskaps-
møte 
Styret oppnevner to delegater

Hundekartoteket /NLK Database

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

Medlemstjenester:    
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

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

Karen Elise Dahlmo
Rita H. Daverdin
Turid Helfjord

NLK komitéer og utvalg NLK fylkeskontakter

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

Agder
Kristin Moi, tel: 974 20 798
kris_saka@hotmail.com

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
Helge Bjerke, Tel: 995 77 960,
e-post: helbjerk@hotmail.com

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

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



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

Sommeren er i anmarsj og Ask og jeg ser tilbake på da han passet på båten som ligger på svai etter hvert som det fjærer på Hamarøy i 
Nordland sommeren 2019. Foto Jon Wagtskjold.

 
Norsk Lundehund Klubb

sammen med Svenska Lundehundsällskapet
inviterer til Lundehunddagene 2022

på Morokulien i Innlandet
29. - 31. juli 2022


