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Lyrypa's Prinsesse Jette-Tiril, 10 uker gammel Foto: Trond Åge Seem

Frøya (Lundtolas Bolette Frøya) tar seg en lur i tanga
Foto: Berit Marthinussen
Forsidefoto:En lykkelig Benoni med Måstad i bakgrunnen. I det hvite
huset ytterst til høyre bodde Monrad. Foto:Magnus Enger
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Fra klubbens leder
Samarbeid – til nytte og glede for
hele rasen.
Ja da sitter vi med nok et eksemplar av
medlemsbladet Lundehund-nytt i
hånden. De aner ikke hva de går glipp
av de som ikke er medlemmer.
Jeg har inntrykk av at klubben er inne i
en positiv strøm for tiden, med mange
engasjerte lundehundeiere over det
langstrakte landet vårt. Det jobbes på
høygir i de forskjellige komiteene, og
alle er opptatt av at Værøytreffet skal
bli en minnerik opplevelse for alle. Det
er ikke lite arbeidstimer som er nedlagt
i dette treffet, og styret har full tillit til at
arbeidet blir gjort etter beste evne.
Og hvem er så jeg, som har fått en av
de beste spaltene i bladet til å utfolde
meg? Jo en helt vanlig jente fra
Tromsø på snart 47 somre. Er helt
nybegynner i dette miljøet, og veldig
ydmyk over å bli valgt inn som
nestleder i klubben. Har bare hatt
lundehund i to år, og har hatt gleden av
å være lundehund kontakt i Troms
fylke med det herlige gjenget, som bor
der.
Jeg ble spurt av valgkomiteen om å
stille som leder av klubben, men dette
sa jeg straks nei til, pga min korte
erfaring i klubben. Og dermed tenkte
jeg ikke mer på den saken. Etter noen
uker fikk jeg nok et spørsmål om jeg
kunne tenke meg å være nestleder, å
gå lederen til hånde. Dette syntes jeg
imidlertid kunne være interessant og
lærerikt, og jeg sa ja etter litt
betenkningstid. Jeg er ei jente med
pågangsmot og energi og veldig
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lærevillig. Og veldig sulten på nye
utfordringer.
Men nå er saken slik at leder er
sykemeldt på ubestemt tid, og jeg
fungerer som leder. Ikke helt i tråd med
det jeg hadde sagt ja til, men som
nordlendinger flest, så bretter vi opp
armene og gjør så godt vi kan.
Og utfordringer er det nok av. Bl.a. det
som jeg har styrt mest med det siste
halve året – planleggingen av
Værøytreffet. Min far er fra Lofoten,
denne fantastiske delen av landet vårt,
men hverken han eller jeg har vært
der, og i år skal vi dit begge to. Jeg
gleder meg enormt til treffet, til å treffe
mange hyggelige lundehund eiere, til å
høre historien fra Måstad, og til å nyte
atmosfæren der ute i havgapet. Alle de
timene vi har tilbrakt på pc, i tlf og på
”skype” vil være verd slitet med å få
delta på Værøytreffet 2009.
Styret har også vært med og skrive
historie ved at endringer i
racekompendiet er vedtatt og sendt inn
til godkjenning i FCI. Her har avlsrådet
gjort en kjempejobb. I tillegg finnes nå
klubbens brosjyre om lundehunden,
oversatt til finsk, tysk, fransk og
engelsk. Tusen takk Hanna Gautun for
den flotte jobben du har gjort. Denne
brosjyren vil man snart kunne laste
ned fra hjemmesiden på det språket
man ønsker.
Så til alle dere som kanskje synes at vi
i styre er lite flinke å markedsføre oss
på messer og slike tillstellninger. Det er
ikke for at vi ikke vil eller har kapasitet,
men rett og slett økonomi. Det koster å

delta på alle hundemesser og
villmarksmesser, og klubbens økonomi
er litt stram for tiden, så vi er litt
forsiktige, men håper det vil rette på
seg. Og dette kan dere være med på å
bidra til felles løft. Vær med å verve
medlemmer, selg inn annonser til vårt
flotte medlemsblad, tilby hundekurs,
slik at vi kan bl.a. søke støtte fra
voksenopplæringsmidlene. Ta gjerne
egne initiativ til å vise frem rasen. Skap
aktivitet ute i regionene slik at man kan
vise frem en folkelig, familikjær og aktiv
hunderase, som kan brukes til både
agility, lydighet og kosehund. Og ikke
minst – skriv om det i Lundehund-nytt
slik at vi andre kan bli inspirert og få
nye ideer til aktiviteter rundt om i
landet.
Vær med på en positiv måte å
markedsføre denne flotte kulturarven
vår, som vi er så glade i. La oss ta et
felles løft for at rasen vår og klubben
skal bestå, og vær stolt over å eie en
norsk lundehund og være medlem i en
klubb som har dette målet – å ivareta
en norsk kulturarv på best mulig måte.
Vi må ikke glemme at alle som jobber
for klubben og i alle verv er folk som
gjør dette uten noen form for
kompensasjon. Dette gjøres på den
allerede dyrebare fritiden til folk, og det
står virkelig respekt av den innsatsen
enkelte av klubbens medlemmer gjør.
Jeg må få takke alle som på en eller
annen måte bidrar på en positiv måte
til at Norsk Lundehund klubb, om tre
år, er en ungdommelig 50 åring. Ingen
nevnt – ingen glemt.

La oss sammen gå fremtiden i møte
som en samlet klubb med stor
takhøyde og ha fokus på samarbeid –
til nytte og glede for hele rasen.
Vennlig hilsen
Merete Evenseth, nestleder og for
tiden fungerende leder.

Merete og Frøya under Lofotutstillinga
på Leknes 2008. Foto: Magnus Enger
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Fra redaktøren
Glitrende hav, midnattsol, blomsterfylte
turområder : det har defintivt blitt
sommer! En spesiell sommer med
tanke på at mange av oss snart møtes
på Værøy, blomsterøya uti havgapet.
Når jeg løfter blikket fra skjermen ser
jeg rett ut på Måhornet uti horisonten.
Det er et vakkert syn som får oss til å
lengte utover. Snart er vi der igjen og
har gleden av å «innvadere» øya med
langt over hundre lundehunder.
Klubben har fått nytt styre siden siste
blad. Vel blåst får vi si til det gamle
styret. De fikk velfortjent mye skryt for
sitt arbeid da de gikk av ved årsmøte i
Stavanger i mars i år.
Oversikt over hvem som sitter i nytt
styre kan du se på s. 3.
Redaksjonskomiteen har skrumpet inn
fra 4 medlemmer til 3 siden sist, da
Helge Tollefsen har valgt å trekke seg
fra dette arbeidet. Vi takker for det
arbeidet han gjorde gjennom 4
nummer.
Har alle hunder det bra i dagens
Norge? Selv om vi liker å tro at alt er
såre vel i rike Norge så ser jeg med
glede fram til at NKK skal hjelpe og
veilede hunde-Norge med å gi oss
etiske retningslinjer for hundehold. De
er for tiden ute på høring og er ment å
legge til rette for god velferd for
hunder. De firbeinte fortjener i aller
høyeste grad god og respektfull
behandling.
Et sted hvor både lundehund og
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menneske har det godt er på Værøy.
Gjør dere klar for en stor
naturopplevelse dere som ikke har
vært der før! Hør bare hva Per Fugelli
sier i «Doktor på Værøy og Røst –
Lege på Utrøst». Oslo: Orkana, 2006:
Naturen er beslagleggende på Værøy
og Røst. Den kolonialiserer kroppene
og sjelene våre. Været er ikke prat, det
er eksistens. Naturen er ikke pynt, den
er som mor og far og bror og søster. Vi
er organisk lenket til naturen. På
Værøy og Røst føler du hver dag at du
er en del av det Tarjei Vesaas kaller
Det store spelet. Her ute er hav, liv,
himmel, arbeid, fugl, fjell, klima, Gud
og fisk – alle er de stemmer i det
Hamsun kaller Det ville kor.
Værøysangen (av Hilmar Rørmark,
1931) starter slik:
Værøy, å Værøy, med fjell og med
havgard, gullgylt av nattsol og kransa
av hav, tusen av sjøfugl osv, osv
Da sees vi snart der ute. Jeg gleder
meg til å treffe dere andre
lundehundentusiaster.

Nytt fra avlsrådet
Sommeren er kommet for fullt til
Trøndelag, litt før tiden. Snøen råtnet
og forsvant så altfor fort for oss som
liker ski på våren, men nå koser vi oss
i sola. Hjemme hos oss har vi akkurat
utvidet løpegården til lundehundene,
og er i ferd med å gjerde inn tunet mot
veien. Det er på tide, bank i bordet, vi
har ikke mistet noen hunder på veien
som går bare 7-8 m fra huset. Med
tanke på at hundene våre er løse
ganske mye hver dag, og at vi må
krysse veien for å gå tur, er det nesten
rart.
I avlsrådet arbeider vi med litt mer
langsiktige saker. Standarden er
endelig kommet tilbake fra NKK,
godkjent. Den er vedtatt av styret, og
sendes nå tilbake til NKK som har
ansvaret for å oppdatere den norske
standarden, samt å sende inn
endringene til FCI.
Det er noen endringer, blant annet er

fargen sort-hvit fjernet. Denne fargen
regnes som utdødd på rasen. Under
gjennomgangen av standarden var
særlig lundehundens størrelse
diskutert. Vekta er som før, men
mange føler at det er vanlig at
hundene er noe tyngre enn det
standarden sier. Slik standarden er, gir
den et signal til dommeren om at
lundehunden skal være en liten og
smidig spisshund, ikke en kompakt og
kraftig hund. Dommeren veier ikke
hunden i ringen, men bruker det som
står i standarden til å danne seg et
bilde av hunden. Det er viktig å merke
seg dette. Min erfaring fra lundehunder
jeg har sett, er at vi i dag har en sunn
variasjon i størrelse, fra ganske små til
ganske store hunder. Noen har kanskje
fått litt mer mat enn andre og har litt å
gå på til en kald vinterdag, men det
betyr ikke at hunder virkelig er veldig
stor og kraftig. Kjenn på hunden,

Et suss fra fjorårets Spesial. Foto: Gunn Tove Ormset
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ribbena og knoklene på krysset skal
kjennes under et lite lag av
underhudsfett, de skal ikke være
ubehagelig skarpe, men de skal heller
ikke forsvinne i et mykt fettlag.
Overvekt er ikke bra for hunden, og
kan faktisk kamuflere IL – en del
hunder som får IL blir runde i buk og
bakpart og kan ved første øyekast se
lubne ut. Selvsagt skal hunden heller
ikke være mager, da har den lite å gå
på i forhold til sykdom, og en dommer
vil umiddelbart avsløre at hunden er i
dårlig hold, det trekkes det for på
utstillingen, for hunden skal vises i god
kondisjon.

kjærlighetsakten fra de to. Med ei tispe
bør man tenke enda grundigere
igjennom saken. Hvem skal ha
valpekullet? Skal tispen hjem til
oppdretter? Det er kanskje ikke den
beste løsning for en lundehund som er
knyttet til sin forvert og vant med å
være der. Det økonomiske og praktiske
må tenkes grundig igjennom. På en del
hunder har jeg hørt om avtaler der eier
skal ha 6 valper før tispa overdras til
forverten. 6 valper betyr at forverten
egentlig betaler 6x10 000 – de kanskje
6x3000 i utgifter for hunden sin. Altså
koster forverthunden 42 000 (60 00018 000) kr. Er det en rimelig avtale?

Forvertsavtaler

På lundehund kan 6 valper bety 6 kull,
som betyr at man må søke om
dispensasjon fra NKKs etiske
grunnregler for avl. Og forverten kan
ikke selv ha kull på tispa etter
overdragelse, da den har fått så
mange kull fra før. For min egen del
mener jeg at forvertavtalen bør ligge i
nærheten av kjøpesummen pluss et
lite risikotillegg fordi forverten slipper å
betale i rene penger. Likevel har vi
enda ikke tatt opp hva man gjør med
hunder som ikke får avkom, og hva
med forsikring av hunden….

Denne våren har jeg fått et par
spørsmål om forvertsavtaler. Dette
kommer vi til å ta opp i avlsrådet
framover, og kanskje lage et forslag
som vi legger ut på hjemmesiden og
publiserer i et senere nr av
lundehundnytt. Det er grunn til å
advare litt mot forvertsavtaler; her kan
det lett bli misforståelser og uenighet
mellom partene.For lundehunden er
det nødvendig at flest mulig hunder
kommer i avl, og at vi finner nye gode
eiere til rasen. En forvert kan være en
slik ny eier, kanskje ungdom som har
dårlig råd, men som har tid og lyst til å
gi hunden et rikt liv. Fra oppdretters
side er forvertsavtalen en mulighet for
å ha kontroll på avl på en hund som
ikke bor hjemme. Dette er for så vidt
enkelt med en hannhund, som bare
skal ha damebesøk en kort periode og
gjøre jobben sin. Selv i dette tilfellet
kan det bli en del arbeid på forverten,
om hunden skal pare der, men
skvetting og hyl og skrik under
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Vi kommer tilbake til dette i mer
konkrete former siden, og mottar
gjerne innspill fra de som har
synspunkt og erfaring på området.
Med dette ønsker avlsrådet dere alle
en god sommer, vi håper at vi ses på
Værøy, på utstilling, tur og sosialt
samvær.
Ingvild Svorkmo Espelien

Nytt fra utstillingskomiteen
Utstillingskommiteen for
spesialutstillingen til Norsk
lundehundklubb benytter denne siste
anledningen i bladet før utstillingen til å
ønske alle velkommen. Vi har bestilt
sol og vindstille og passe varmt i år,
det ble litt for varmt i fjor, synes jeg, og
flere av mine hunder med meg.

oppmuntring underveis, det er IKKE
farlig…
Utstillingskommiteen ønsker dere alle
lykke til og håper å se flest mulig
lundehunder på utstilling!
For utstillingskommiteen,
Ingvild Svorkmo Espelien, leder

Værøy er et spennende sted å
arrangere utstilling værmessig, det
behøver ikke nødvendigvis å bli
godvær, men som sagt, det er hva vi
har bestilt. Jeg er spent på å se hvor
mange vi blir, påmeldingene siger inn
til Gunn Tove fra inn og utland. For
dere som har med barn, husk at det
blir barn og hund også, og dersom
dere vil låne hund, er det muligheter for
det, vi er mange som har med hunder
som liker barn.
Mulighet for å trene på utstilling før vi
går i ringen er vi også blitt lovet, se
posten ”ringtrening” i programmet. For
dere som ikke har stilt ut fra før, husk å
sørge for at hunden er ren og pen over
hele seg, og få evt. Hjelp av dyrlegen
til å fjerne tannstein. Hunden må
trenes på å vise tennene sine med
lukket munn. Den bør også trenes litt
på å stå stille på et bord.

Trodli-Skogen's Trym Runassønn.
Foto: Gunn Tove Ormset

Ellers er klubbens spesialutstilling et
flott sted å stille hund for første gang.
Klubben ønsker å se en mønstring av
flest mulig hunder, dette viser best
bredden av vår avl.
Og stemningen i og utenfor ringen er
slik at nybegynneren får hjelp og
Lundehund-nytt 2/09
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Lillelunden

Emil møter Dagros. Foto: Frida Evenseth

Vi vil gjerne ha bidrag til Lillelunden fra
dere som er barn og unge. Hva med å
lage et bilde eller tegning som kan
deles på disse sidene? Eller skrive
noe? Se kontaktinformasjon på s.3

To gode kompiser. Foto Diddi Svartsjö
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Lundehund tegnet av Marie
Drangfelt

- LUNDEHUNDENS ORDBOK Fortsettelse fra forrige nummer.

C
Cert – En dings mennesket av og til får
etter å ha trasket rundt i ring med
lundehunden i en evighet. Av en eller
annen grunn resulterer dette alltid i et
overlykkelig menneske og en eller flere
godbiter til lundehunden, noe som gjør
dette til en svært ønskelig situasjon.
Champion – Hund som utelukkende
lever av reisesyketabletter.
D
Dam – Hindring som kun kan
overkommes ved å ta store omveier
eller dersom man klarer å få
mennesket til å bære seg.
Dekk 1) Gulv som gynger. Dette gulvet
befinner seg på vann, og mennesket
synes ofte det er tryggest å holde sin
lille livbøye lundehunden i armene
under hele overfarten (en utmerket vits
blant hundene, ettersom lundehunder
flest vet at de aldri ville ha reddet
mennesket uansett).
2) Kommando som fører til at hunden
sitter i ro.

likevel være til stor hjelp når
lundehunden igjen har glemt sin
størrelse og yppet med rottweileren.
Dørklokke – Varsel om at ukjente er på
vei inn på lundehundens territorium.
Fører enten til høylytt skremselstaktikk
eller høylytt hilsing. I begge tilfeller er
mennesket lett å manipulere, og blir
raskt med (se alarmering).
E
Ekstase - Tilstand lundehunden
kommer i når mennesket kommer hjem
etter å ha vært lenge borte (evt. når
mennesket har vært ute av rommet).
Tilstanden karakteriseres ved
ukontrollert logring, hopping og piping.
Erte – Å få andre frustrerte med vilje.
Benyttes ofte av lundehunden mot
andre raser, for eksempel ved å ta med
seg tyggebeinet under sofaen der de
andre ikke kommer til, og deretter gå
fra det der.
Fortsettelse følger …

Do – Hvor som helst. Helst på tepper
eller ved vinduer der gardinene treffer
gulvet.
Dressurkurs – Utmerket sted for å
møte hunder av andre raser, bortsett
fra at mennesket ofte opptrer
forholdsvis masende. Mennesket kan

Atla Skaldsdottir og Ålvisheim's
Lin Lykke koser seg i senga. Eier
og fotograf: Johanna Olsson,
Sverige.
Lundehund-nytt 2/09
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- PROGRAM VÆRØYTREFFET Registrering på campingplassen, søndag 5.juli fra kl 18.00 – 23.00
Registrering på campingplassen mandag 6.juli fra kl 10.00- 12.30
Registrering på campingplassen tirsdag 7.juli fra kl 08.30-09.30
Mandag 6.juli
13.00 Åpning på Idrettshuset ved leder av Værøykomiteen, Karen Elise Dahlmo
og kulturkonsulenten på Værøy, Lill Eilertsen.
Kafé arr. Fiskarkvinnelaget.
14.30 Oppstilling til prosesjon /lundehund tog ned til Idrettsplassen. Vi stiller opp
etter avdelinger, regioner og andre nasjoner. Skilt/faner blir delt ut.
15.30 Fellesfotografering på Idrettsplassen. Fotograf: Liisa Koivulehto og Magnus
Enger.
18.00 Hundeaktiviteter.
Ringtrening: ansvarlig: Maren Espelien
Agility: ansvarlig Gunn Tove Ormset
Spor: ansvarlig?
21.00 – 23.00 Sosialt samvær på campingplassen.
Foredrag av Lill Eilertsen: ”Lundehunden i et kulturhistorisk perspektiv.”
Innlegg av Christen Lang: ”Mitt liv med lundehunder”
Presentasjon av lundehundkontaktene, avdelingene og styret.
Ingvild Svorkmo Espelien vil være tilstedet og representerer avlsrådet.
Tirsdag 7.juli
10.00 Spesial utstilling med dommer Christen Lang, som dømmer tispene, BIR
og BIM konkurransen.
Aase Jakobsen, dømmer hannhundene.
20.00 Festmiddag på Idrettshuset med utdeling av pokaler fra dagens utstilling.
Christen Lang har en oppsummering etter dagens dømminger.
Trekking av ”nett lotteriet”
Side 12
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Onsdag 8.juli
09.00 Måstadturen. Guide Roar Torsteinsen og Jan H Opsanger
21.00 Kammerkonsert i Værøy kirke. Billetter bestilles via kulturkonsulent Lill
Eilertsen eller på internett www.lofotenfestival.com
Torsdag 9.juli
Turer på egen hånd
Tips blir satt opp på info tavlen på campingplassen.
18.00 Avslutning og evaluering med grilling. Ta med mat selv.
Frilanser og filmfotograf Arve Helling, som har laget de ”gamle” dvd, skal lage en
film fra hele treffet.
Hilsen Værøykomiteen
Karen Elise Dahlmo, leder
Jan H Opsanger
Merete Evenseth

VEL MØTT!

Vingheias Saga og Lundefoxens Alfa. Foto: Gunn
Tove Ormset
Lundehund-nytt 2/09
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- VALPER FØDT SIDEN SIST Februar:
1 hann 1 tispe etter Løvheims Audhumbla og Lyrypa's Prins Jonatan hos Gerd
Haugen, Sætre
Mars:
2 hanner 2 tisper etter Trodli-Skogen's Tuna og Soumalainens Burre hos Torild
Olsen, Ålgård
2 hanner 2 tisper etter Obrima's Urd og Skreppengs Ravn hos Brit Mari Olsen
Solvang, Skonseng
Mai:
3 tisper etter Eriksro Magiska Moxy og Asterix av Åsen hos Unni Storli, Rennebu
3 hanner 1 tispe etter Lyrypa's Jette og Ålvisheims Koll Garmsson Herse hos
Inger Marie Storli, Steinkjer
Hilsen Liv Skjervik, valpeformidler

Lyrypa's Prinsesse Jette-Tiril, 9 uker, leker med tom melkepapp. Foto: Trond
Åge Seem
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Fra “Alt for Norge : historien om et utvær”
Av Pål Espolin Johnson
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Gjengitt med tillatelse fra forfatteren. Vi
viser til info om boka “Alt for Norge” i
LHN 01/09. Forfatter kan kontaktes på
palespolin@gmail.com
Bildene på s.24 og 25 er hentet fra
Dag Sørli: De gamle fuglefangernes
grend. Bodø 1998 (Værøy kommunes
bidrag til “Fotefar i Nord”). Alle er fra
Måstad. Det lange smale viser Monrad.
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Veien mot bronsemerket i lydighet
Av Dagrunn Mæhlen
- Så meldte vi oss på kurs høsten-08,
med mål å lære mer om
lydighetsøvelser og mulig prøve oss på
bronsemerket, Arna på 1 år og matmor.
Første kvelden viste Arna mistrivsel for
å være med på dette, sammen med
seks andre hunder, og ønsket seg
sikkert tilbake heim til Lensvika! Arna
var den som ikke hadde prøvd dette
før, og var sammen med bla.a flinke
Mille, som sammen med eier May
Elisabeth hadde tatt bronsemerket.
Ville Arna noen gang kikke opp på sin
matmor og holde blikk-kontakten, slik
som Mille gjorde?
Hver torsdag i en periode på 1,5 mnd i
oktober/november drog vi fra Lensvika
til Orkdal på kurs. Arna ble da flinkere
etter hvert, og viste også glede over å
komme på treningsbanen. Hver gang
det var trening la jeg inn i forkant tid på
ca 20 min til fri utfoldelse i skogen ved
hundeklubben. Det tror jeg var lurt, slik
at dette ble lystbetont lydighetstrening
etterpå.
Hvordan det gikk? Vi fortsatte treninga
annenhver torsdag hos Orkdal
hundeklubb, og Arna ble flinkere utover
vinteren. Samtidig bestemte
lundisjenta en del øvelser, nemlig! Det
var vel ikke nødvendig å ligge helt i ro i
2 hele minutter ? ( øvelse 7) Med
matmora på 15 meters avstand,
samtidig som det var kvitt kaldt
underlag! (snø) Kanskje var det noe
annet spennende på andre siden av
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treningsbanen eller en lyd som måtte
undersøkes? ” Så da kikker jeg meg
rundt, med ørene rett opp, tenkte
lundisjenta- og så går jeg – ja så
gjorde hun det sjø…”
En annen øvelse som var vanskelig for
oss, er der instruktøren el. dommer
kommer for å hilse på matmor og
tannvisning for Arna, hvor hun ofte
reiste seg opp, glad som hun er i folk!
Rumpa hennes hadde vanskelig for å
holde seg nede på bakken!
Så ble det bestemt at sjølve kravet til
bronsemerket skulle vi vente til våren
med, så vi (les: matmor) ble kanskje
ikke like ivrige på trening av øvelsene.
Samtidig såg jeg at flere av øvelsene
”satt”, sjøl om det var lenge siden vi
hadde trent. Blir mulig slik som hos oss
tobeinte med sykling og svømming; når
du først har lært det, så kan du det!
Våren og mai kom, og dato ble
bestemt for å prøve kravet til
bronsemerket. Matmor hadde ikke de
største forhåpningene! Mest fordi det
tok så lang tid fra kurset ble
gjennomført og til prøven. Samtidig var
det viktig å gjennomføre det en hadde
satt seg som mål sammens med
lundisjenta. Arna var også paret, og
det ble også spennende å følge med
om ho var drektig!
Men hva med Arna og matmor, og ville
samspillet og kontakten mellom oss

fungere? Målet var satt, vi var klar for å
gå opp til ”eksamen” sammen! På
generalprøven kvelden før den store
dagen klarte hun alle øvelsene med
glans. Matfar var ”dommer.”
Fint var det at to eiere med hver sin
golden retriever skulle prøve kravet.
Disse to har gått den samme veien
med kurs og trening sammen med
Arna. I tillegg var det en eier med
leonberger. Da vi ankom, fikk vi hilst på
dommer Marit, og vi var først ute…
Øvelse 1 med tannvisning startet med
dommeren 5 meter unna, som gikk
fram og hilste på fører (les: matmor),
og sjekker også tenner på Arna, som
satt klistret til bakken! Flinke jenta og
maks poeng 10. De øvelsene som
hadde størst vanskeliggrad og der en
hadde mulighet for å oppnå flest poeng
var fri ved foten (øvelse 3), stå under
marsj (øvelse 6) og enkelt dekk i 2
minutter (øvelse 7). Dommer Marit var
rolig og forklarte før hver enkelt øvelse,
og også resultat fra bedømminga
etterpå. Det var matmora som var mer
spent enn Arna, og Arna merka nok
det! Tross det, så klarte ho å
gjennomføre øvelsene bra! Siste
øvelse gjenstod; med enkelt dekk på 2
minutter. Arna la seg ned, og jeg gikk
15 meter fra ho. På fornyet ordre fra
dommer gikk jeg tilbake og gikk 1
meter bak ho, inntil, og på hennes
beskjed kommandere på plass. Det var
lange minutter, men ingen fare, denne
gangen også lå lundisjenta klistra til
bakken! Øvelse 8, som er
helhetsinntrykk gav 8,5 poeng, og JA –
vi klarte alle øvelsene med god margin.
De andre tre klarte det også, så det var
en glad liten gjeng som ble oppstilt til

fotografering. Dette var virkelig artig,
og akkurat nå er dette resultatet av
større betydning for matmora enn
eksteriørresultat, for med lydighet har
vi lagt bak oss mange treningstimer
sammen vi to. Har også benyttet
øvelsene på tur etc, og det har gitt oss
bedre kontakt og samarbeide med
Arna i hverdagen.
Noen regler for interesserte:
Øvelse 1 må en klare for videre
deltagelse. Så må en ha minst 90 av
180 poeng, og få minimum 5 poeng på
hver enkel øvelse. Godbiter er det ikke
lov å bruke, og en får trekk ved bruk av
dobbelkommando. Videre har vi vært
heldig som har hatt en svært
hundeinteressert instruktør i Hanne,
som Arna bestandig er glad for å hilse
på, og som har fulgt oss gjennom
valpekurs og nå til bronsemerket.
Nå er vi kvalifisert til å stille i LP-stevne
(lydighet klasse 1), og da gjelder
samme øvelser pluss at det da er
fellesdekk og et hinder. Vi klarte målet
vårt, Arna og matmor, og nok et bevis
på at rasen er allsidig og kan brukes til
ulike aktiviteter.

Arna med
bronsemerket. Foto:
Dagrunn Mæhlen
Lundehund-nytt 2/09
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Hundekartoteket
Av Gro W. Viken
Etter hvert er det lange rekker med
navn på mennesker / komiteer / verv
og lignende, i hvert eneste nr. av
Lundehund-nytt – naturlig nok spør en
del av oss når vi ser gjennom alt dette:
Hva gjør de i DEN komiteen egentlig?
Hvorfor har vi et slikt utvalg?
Styret, Utstillingskomiteen for
spesialutstillingen og
Arrangementskomiteen for
Værøytreffet samt Redaksjonskomiteen ble presentert i nr. 2 + 3/08
av Lundehund-nytt. Nå er jeg bedt om
å informere dere om ”Hundekartoteket
med spørreskjema om hundens helse”.
Ved siden av kan dere se et av de
eldste eksemplarene av
”Registreringsskjema for valpekull” jeg
har i arkivet. Her kan dere få forståelse
av hva hovedbestanddelen i arkivet
består av.
Hver valp, i alle registrerte kull, får en
plastlomme med kopi av registreringsskjemaet som frontdokument. Etter
hvert legges evt. kopier av utstillingsresultater, innsendte helseskjema,
bilder, evt brev som gir ytterligere
informasjon om hunden og evt. kopi av
obduksjonsrapport i mappen. Her føres
også hundens dødsdato og dødsårsak
inn, såframt jeg får beskjed om dette.
Når jeg nå får anledning til det, vil jeg
be leserne om å være flinkere til å
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sende inn spørreskjemaet om hundens
helse; hittil er det dessverre et fåtall av
hundene som har slike skjemaer i
mappen sin… ALLE kontaktpersonene
skal nå ha slike skjema; for min egen
del sender jeg ut disse til de
lundehundeierne jeg har på
medlemslisten min ca. hvert 2. år.
Skjemaet fylles ut etter at hunden har
fått ”voksentennene” sine; svært gjerne
etter parringer, MED eller UTEN
resultat; etter gjennomgåtte
sykdomsperioder, med informasjon om
evt. behandling.
Et slikt arkiv vil, om det brukes korrekt,
og dersom mange nok eiere fyller ut og
sender inn skjemaer, kunne gi meget
verdifull informasjon om våre hunders
helse generelt, og sykdommer spesielt.
Så vidt jeg vet har ikke arkivet vært
brukt til slik dokumentasjon foreløpig,
dessverre… Men opplysningene vi
hittill har fått ligger der for all tid, og
kan brukes når det måtte ønskes.
Med vårhilsen fra kartotekansvarlig
Gro W. Viken

Dette viser en kopi av ett av de eldste registreringsskjemaene som finnes i
Hundekartoteket. Gro Viken forklarer om Hundekartoteket på s. 32
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Nytt fra NLK avd. Trøndelag
Hei alle sammen!
I Trøndelag har vi hatt en flott vår med
mye sol og varme. Snøen forsvant
fortere enn ventet og det har nå tørket
opp tilstrekkelig til å man kan hygge
seg i skog og mark. Denne våren har vi
til nå hatt to sammenkomster med ring
trening. Første samling fant sted på
Frida Toves gård på Skatval. Nye og
erfarne medlemmer (og hunder) øvet
seg først på tunet på å “gå pent” mens
andre fikk seg en fin kveldstur i de
nydelige omgivelsene nær
Steinvikholmen. Deretter vartet Frida
Tove opp med deilige rundstykker og
kaker! Neste samling fant sted på
Skjetlein videregående skole som er
Ingvilds nye arbeidssted. Også her var
forholdene for utendørstrening
ypperlige og vi ser fram til å få utnytte
stedets muligheter mer i tiden som
kommer. Vårens siste samling vil finne

sted søndag 7. juni hos Solvor og
Andreas.
Jeg vil benytte anledningen til å gjøre
avdelingens medlemmer
oppmerksomme på at vi nå har fått
ferdig en "roll-up" om lundehund. Dette
er en ca 2 m høy plakat med
sammenleggbart stativ som er ment å
fungere som et blikkfang. Kontakt
styret om dere ønsker å låne den for å
drive PR for rasen på ulike
arrangement! Teksten på plakaten kan
suppleres med de nye brosjyrene som
nå foreligger hos klubben på norsk,
engelsk, tysk, fransk og finsk.
Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig
god sommer! Kanskje vi sees på
Værøy?
Hanna Gautun

Fra vårens ringtrening i avdeling Trøndelag. Foto: Gunn Tove Ormset
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Nytt fra Troms
Ja da har vi i Troms lagt bak oss
pinsen med ”pinseria”, og det betyr
nesten bestandig dårlig vær her nord.
Det er vinterens siste krampetrekning
før sommeren med ”lys hele natta” slår
til.
Som sagt ble det ei fuktig og regntung
helg for våre to og firbeinte. Hundene
står i døra og kikker ut og lurer på om
de skal orke å gå ut eller de bare skal
gå og legge seg igjen.
Vi i nord begynner å våkne litt til liv
etter vinterdvalen, og det merket jeg da
Oddbjørn og jeg inviterte til vårtreff
lørdag før påske, 4.april på hytta vår i
Malangen. Hytta vår er ei campingvogn
med et lite spikertelt foran, så vi var
avhenging av godt vær.
Oddbjørn hadde vært på hytta helgen
før for å frese av en halvmeter snø av
platten, så vi kunne bruke den til å sitte
på. Lørdagen kom med sol og blå
himmel og vi var tidlig oppe for å
klargjøre til treffet. Bål kjelen måtte
hentes fram og ved hentes. Jeg kjørte
rundt i bygda for å sette opp skilt, for
det er "flere veier som fører til Rom".
Jeg var så spendt på om folk ville
kunne finne frem etter vei beskrivelsen
jeg hadde sendt ut på forhånd.
Dessverre kan det være dårlig
mobildekning, og det var bare en bil vi
måtte hjelpe litt fram. I tillegg lånte
Oddbjørn brorens traktor og fikk freset
litt bredere vei, så vi kunne parkere
bilene på de smale Malangsveiene.
Kl 11 kom de første lundehundeierne
med sin hund, og så strømmet det på.
17 lundehunder, 2 mopser og 32
tobeinte og på veien sto det 15 biler på
rad og rekke. Vi hadde ordnet med

svele-steiker og tent på bål gruva, så
alt skulle være klart for årets første
treff.
Det kom folk fra Tromsø, Eidkjosen,
Vågnes, Ramfjorden, Lyngseidet,
Storsteinnes, Karlstad og Sørreisa. 5
nye lundehundfamilier dukket opp.
Beate Løvlid hadde med seg
utstillingsbord slik at vi kunne prøve
hundene på bord. Ikke alle hundene
var vant med dette, så det er god
trening å få andre til å se på tenner,
kjenne på labber etc. Vi hadde tenkt å
ha litt Ringtrening, men det var litt for
mye snø til det.
Det virket som folk koste seg og fikk
prate hund og ta opp diverse ting. Jeg
hadde en presentasjons runde, for det
var mange nye å bli kjent med. Syns
det er viktig at folk kjenner til hverandre
og får et litt nært forhold til
lundehundeiere. Viktig at folk føler seg
velkommen og betydningsfull.
Det er helt fantastisk at folk kjører flere
timer for å treffes slik som vi gjør. Det
er denne interessen som gjør at man
får energi til å fortsette som
lundehundkontakt. Og så er det så
artig å få se nye eiere og nye avkom
fra tre av våre tisper i nord, Alva
Skaldsdottir av Vollakloa, Frøya
Tyrasdatter og Edda av Vinterskogen.
Første treffet vi hadde for ett år siden
møtte det 11 hunder, og jeg er ikke i tvil
om at den blesten vi i Troms har
forsøkt med, har gitt virkning. Bare i
2008 har 8 nye lundehundvalper funnet
nye hjem i Troms. Og dette kan jo ha
en sammenheng med at vi har prøvd
og markedsført rasen spesielt i media.
Etter dette treffet fikk vi 3 aviser til å ta
Lundehund-nytt 2/09
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inn referat og bilde.
På utstillingsfronten så fikk vi to
championer på NKK utstillingen i
Harstad, 19.april. Beate Løvlid sin Odin
og Edda ble NUCH.
På utstillingen i Tromsø den 13.og 14.
Juni har Elin og Jim Oddvar Hansen
sin Amira sjansen til å bli NUCH, så
dette blir spennende.
På mopsegården kennel, venter Beate
Løvlid valper i uke 25. En kjempekombinasjon mellom Odin og Edda,
som begge har gjort komet karriere på
utstillings fronten enda så unge som de
er. Dette blir spennende å se resultat
av.
Ellers ser vi frem til Værøytreffet med
store forventninger. Vi er ganske
mange fra Troms som skal dit, og

lundehundkontakt i Troms. Det blir litt
vel mye på meg som både Styre og
Værøy representant at jeg syns det går
ut over jobben som kontaktperson i
fylket. Jeg mener at en
lundehundkontakt bl.a. skal gå foran å
prøve å skape aktivitet blant
medlemmene, og dette klarer jeg ikke
å følge opp for tiden. Men vi får noen
flotte representanter i Jim Oddvar og
Elin Hansen fra Vågnes utenfor
Tromsø. Det er Jim Oddvar som blir
hovedkontakten, og byttet skjer fra
15.juni 2009. Og de får da ansvaret for
28 lundehunder i alder fra 1998-2008,
og mange hyggelige eiere.
Jeg vil med dette takke for meg, som
lundehundkontakt, og spesielt til alle
dere i Troms som støtter opp om

Tromsgjengen på treff i Malangen. Foto: Ingrid Evenseth

mange av oss har ikke vært der før. Vi
gleder oss til utstillingen og til selve
treffet og håper på sol både natt og
dag.
-Når du nå leser dette har vi fått ny
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arrangementene.
Hilsen avgått lundehundkontakt,
Merete Evenseth

Paluna's Gere Sarason. Foto: Mary Kvarnström
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Solvor har
nok noe
godt i
boksen.
Foto:
Dagrunn
Mæhlen
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Fra Danmark

Snart kommer ny bok om
lundehunden i Danmark

Det Årlige Lundehundetræf 2009
Træffet holdes i år på Fyn. Stedet er
hos Lis & Holger Christensen,
Hannesborgvej 99, 5540 Ullerslev.
Dato er den 29.august 2009 og vi
starter kl. 12,00.
Programmet for dagen er:
*Vi starter med Hygge-frokost
*Forskellige aktiviteter med hundene –
ind-i-mellem er der kaffe og kage.
*Aftenspisningen er grillmad.
Vi håber at se rigtig mange hunde og
mennesker til et dejligt træf.
Tilmelding senest 15. august 2009 til:
Lis Christensen eller Jytte Nysom
Tlf.: 65 39 10 43 + 56 56 70 72
E-mail:
ulfstein@post12.dk
nysom@elvis.dk
Vel mødt!
Se nærmere på hjemmesiden for
lundehund I Danmark:
www.norsk-lundehund.spkhund.dk
Fra Sverige:
19-20 september planeras en
medlemsträff, mer om den får man
tillsvidare följa på webbsidan :
www.lundehund.se

Jeg er ved at lægge sidste hånd på en
bog om Lundehundens historie og liv i
Danmark gennem ca. 30 år. Så skal
jeg bare finde en der vil udgive bogen,
men det lykkes nok også. Jeg har
forsøgt at samle informationer fra den
tid da Lundehundens ankom til
Danmmark. De nuværende kenneler
der er her i Danmark har bidraget med
deres historie. Nu er jeg så heldig at
jeg har kendt både Inger Kristiansen
og Julie McGrew. Jeg har med Aksel
Kristiansens hjælp kunne skrive lidt
forhistorie om Inger og Aksel.
Ellers har jeg travlt med hundesporten
her i Danmark, min Loke er blevet
Rally-O Begyndermester og skal nu op
i øvet klasse, og han løber også agility.
Min Nanna har bestået en prøve i
Rally-O begynderklasse, så vi håber at
hun bliver den næste Begyndermester.
Men nu er det Danske Gymnastik og
Idrætsforeningers Landstævne der står
for døren, desværre er det jo så
samtidig med Værøytræffet, men jeg er
meget involveret i dette landsstævne,
og på landssytævnet skal mine
lundehunde så vise hvad de kan.
Mange hilsner her fra Danmark
Lis Christensen
Red: Takk til Lis som ville dele med
oss hva som er på vei i Danmark. Vi
ønsker henne lykke til med innspurten
av bokarbeidet og gleder oss stort til å
lese den!

Lundehund-nytt 2/09

Side 39

Nytt fra Rogaland
Hei alle lundevenner i Rogaland, og
dere andre også!
Vi vil fortelle litt om sommerens og
høstens aktiviteter i lokalklubben vår.
Vi har jo selvfølgelig treffene hver
tirsdag i Hundeparken, de fleste av oss
kommer ca 17.00 og blir så lenge vi vil.
Men vi "har" stedet hele dagen, så....!
De aller fleste treffene griller vi, uansett
vær, sommer som vinter!! Hundene får
springe rundt og kose seg, noen tigger,
noen mer aktivt enn andre ved å tro at
bordet er stedet å være. Jeg snakker
om hundene nå, altså! Det er litt agilityutstyr, og vi trener av og til med
trekkvognen vår.
Så: Vi starter friskt med turen til
Værøy i juli! Vi er så langt 3-4 biler som
kjører mer eller mindre sammen oppover, det er "plass" til flere.....
Vi drar til Talgje for 11. gang 23 august.
Her blir det grilling og kos, masse
lunde-prat, og kjenner jeg verten rett;

en tur med innlagt guiding.
Tid for ferge og annet kommer senere.
Så er det den 30.august, i samarbeide
med de 3 andre brukerklubbene i
hundeparken, og for andre gang:
Rogaland Hundepark Open! Med
match-show, barn og hund, sosialt
samvær osv.
I september(dato ikke helt klar enda)
arrangerer vi, i samarbeide med Team
Salvesen, og for andre gang: Hundens
dag i Sandnes.
Og ikke minst: 3-4/10 arrangerer vi
oppdretter-seminar, med Christen Lang
som foredragsholder. Sted og tid er
ikke helt avgjort enda, men bra blir det
helt sikkert! Så dere som vil vite mer
om lundehunden, om avl og oppdrett;
dere er hjertelig velkomne, også til
dette!
Velkommen skal dere være!
For styret i avd. Rogaland, Torild Olsen
Liv Skjervik
og Eva
Granrudbakken trener
med
trekkvogna i
Hundeparken
høsten 2007.
Foto: Torild
Olsen
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Lita Veronika Lernæs Odinsdatter ble BIS
på Trondheim Trekk- og Brukshundklubb
sitt valpeshow 09.05.09. Gratulerer!
Foto: ukjent

Avdeling Trøndelag har fått laga en flott
roll-up til bruk for å markedsføre rasen.
2 m høy, et fargerikt blikkfang!
Foto: Dagrunn Mæhlen

Olveig sailor.
Foto: Roseline Tanneur
Lundehund-nytt 2/09
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- NLK AVDELINGER Avdeling Trøndelag
Styreleder: Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 7, 7024 Trondheim.
Tlf 7255 5785, mobil 911 09 116, e-post: hanna.gautun@nt.ntnu.no
Nestleder: Siri Monkan, Ola Frosts veg 2 A, 7031 Trondheim.
Mobil 915 85 003, e-post: smonkan@hotmail.com
Styremedlem: Solvor Melum, Bratsbergvn. 453, 7039 Trondheim. Tlf 7383 7028,
e-post: solvor.melum@c2i.net
Sekretær: Eiliv Hofstad, Austasfjord, 7900 Rørvik. Tlf 7439 3861 mobil 930 21
653, e-post: eiliv.hofstad@ntebb.no
Kasserer: Siv Kristin Falch Hjelme, Okstadøy 83, 7029 Trondheim.
Tlf 7250 5014, mobil 988 01 987.
Avdeling Nordland
Styreleder: Tina Karstensen Fransson Tlf. 916 34 847, e-post: tinakar@online.no
Nestleder: Snorre Warholm Tlf. 970 73 318, e-post: snorre.warholm@monet.no
Sekretær: Karen Elise Dahlmo Tlf. 900 51 420, e-post: ked@dahlmo.no
Kasserer: Bjørg Andreassen Tlf. 915 38 836, e-post: bjorgonoy@hotmail.com
Varamedlemmer:
Borghild Hanssen: Tlf. 414 03 172, e-post: ov-hanss@online.no
Berit Martinussen: Tlf. 480 05 656, e-post: beritfm@online.no
Avdeling Rogaland
Styreleder: Olav Runde. Tlf 5153 1043, mobil 478 43 599,
e-post: oljorund@online.no
Nestleder: Torild Olsen. Tlf 5161 9321, mobil 954 95 226,
e-post: torild.olsen@gjesdal.kommune.no
Styremedlem: Liv Skjervik. Tlf 5167 2216, mobil 958 86 117,
e-post: livskjervik@hotmail.com
Varamedlem: Toril T. Munthe-Kaas. Tlf 5161 7420, mobil 913 32 111,
e-post: toril.munthe-kaas@sandnes.kommune.no
Valgkomite: Thore Strand. Tlf 5165 4959, mobil 993 92 776.
Eva Gandrudbakken. Tlf 5132 5290, mobil 976 88 442.
Kjell Haugland. Tlf 5168 8432.
Revisor : Kari Tangerud.
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- REGIONALE KONTAKTER Troms og Finnmark Jim-Oddvar Hansen. Nordslett, Vågnes, 9022 Krokelvdalen.
Tlf. 918 28 540. E-post: jim.oddvar.hansen@live.no
Nord-Trøndelag Unni Hofstad. Austafjord, 7900 Rørvik.
Tlf 95217957 / 74393861 E-post: eiliv@hofstad.cc
Sør-Trøndelag Solvor Melum. Bratsbergveien 453, 7039 Trondheim.
Tlf. 73 83 70 28. E-post: solvor.melum@c2i.net
Møre og Romsdal Gunn Tove Ormset Torpbakken, 6690 Aure.
Tlf. 915 50 998. E-post: gtormset@gmail.com
Sogn og Fjordane / Hordaland Bjarne Hjelmeseter. 5474 Løfallstrand.
Tlf. 53 48 03 19/986 22 510 E-post: bjarne.hjelmeseter@knett.no
Øst- og Vest-Agder Tor Omholt. Omholt, 4824 Bjorbekk.
Tlf. 37 09 32 68. E-post: mulleliten@c2i.net
Hedmark / Oppland Gro W. Viken. Sandrud, 2647 Sør-Fron.
Tlf. 905 85 277. E-post: groviken@online.no
Buskerud / Vestfold / Telemark Gerd Haugen. Storsand, 3475 Sætre.
Tlf. 32791570. E-post: ger-ha@online.no
Akershus / Oslo / Østfold Hege Hellesvik. Solbergliveien 118 A, 0683 Oslo.
Tlf. 21 06 15 82 /932 18 242 . E-post: hellesvikhege@hotmail.com
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Mette og Bella. Foto: Diddi Svartsjö
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- KOMITEER OG TILLITSVALGTE Revisor Frida Tove Meland. 7510 Skatval. Tlf. 74 80 32 86
Vararevisor Asle Olsrud. Movn. 13, 8661 Mosjøen. Tlf. 75 17 27 24/ 91 62 84 84.
Valgkomite
Sigrunn Rytter. Wergelandshaugen, 2080 Eidsvoll. tlf. 63 96 59 08/97 47 66 08.
E-post: terculablaa@hotmail.com
Karen Elise Dahlmo. Drevja, 8661 Mosjøen. Tlf. 75 18 76 64
E-post: ke-lise@dahlmo.no
Helge Tollefsen. Berglivn. 16 B, 3023 Drammen. Tlf. 91 14 06 42.
E-post: helge@tollefsen.info
Varamedlem Dagrunn Mæhlen. 7316 Lensvik. Tlf. 48 03 97 32
E-post: dagrunn.m@c2i.net
Værøy-treffet
Leder: Karen Elise Dahlmo, Drevja, 8664 Mosjøen.
Tlf: 90051420 E-post: ked@dahlmo.no / ke-lise@dahlmo.no
Medlem: Rita H. Daverdin, Hyllanveien 2, 7517 Hell.
Tlf.74821323 / 92236662 E-post: ritadaverdin@yahoo.no
Medlem: Merete Evenseth, Toras veg 41, 9022 Krokelvdal.
Tlf. 916 44 269. E-post: mereteevenseth@yahoo.no
Fra styret: Jan H. Opsanger , Omvikedahlsveien 51, 5464 Dimmelsvik,
Tlf. 53481729 / 99574139 E-post: j-helops@online.no
Utstillingskomiteen
Leder: Ingvild S. Espelien, Tangen Bratsberg, 7039 Trondheim.
Tlf. 90114352 E-post: ingvild.espelien@vinterskogen.no
Medlem: Torild Olsen, Postboks 95 , 4339 Ålgård.
Tlf. 51619321 / 95495226 E-post: torildo3@online.no
Medlem: Gunn Tove Ormset, Torpbakken, 6690 Aure.
Tlf. 915 50 998 E-post: gtormset@online.no / gtormset@gmail.com
Fra styret: Kristin Killi, Skrabben 1b, 0682 Oslo.
Tlf. 40223776 E-post: kristin.killi@gmail.com
Avlsrådet
Leder: Christen Lang , Sandviksveien 173, 5035 Bergen.
Tlf. 55951701 E-post: chr-lan@online.no
Ingvild Espelien, Tangen Bratsberg , 7039 Trondheim.
Tlf. 90114352 E-post: ingvild.espelien@vinterskogen.no
Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes.
Tlf. 51672216 E-post: livskjervik@hotmail.com
Hanna Gautun, Nordahl Griegsvei 7, 7024 Trondheim
Tlf. 91109116 E-post: hanna.gautun@nt.ntnu.no
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Valpeformidler: Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes Tlf 51672216, mobil
95886117, E-post: livskjervik@hotmail.com
Klipparkiv, lundehund i media: Anne Lise Torsteinsen, Brenneveien 67,
1339 Vøyenenga. Tlf 67133249, E-post: r-tors@online.no
Utstillings-resultater:
Klubbeffekter / materialforvalter: Jan H. Opsanger, Omvikedahlsveien 51, 5464
Dimmelsvik, Tlf. 53481729 / 99574139 E-post: j-helops@online.no
Utsendinger til NKKs representatskapsmøte: Jan Opsanger og Anita Aunli
Vararepresentanter: Kristin Killi og Christer Gimse
Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse:
Gro W. Viken, Sandrud, 2647 Sør-Fron. Epost: groviken@online.no
Tlf: 61 29 81 15 / 90 58 52 77
Spørreskjema vedr. kull og parringer: Gerd Haugen, Storsand, 3475 Sætre
E-post: ger-ha@online.no
Tlf: 32 79 15 70 / 986 33 241
Medlemskartoteket: Anita Aunli, Eikaveien 11, 1597 Moss
E-post: aniaunli@online.no
Klubbens hjemmeside: www.lundehund.no
Ansvarlig for klubbens hjemmeside: Magnus Enger, tlf. 951 58 548, E-post:
vevsjef@lundehund.no
Antall medlemmer i Norsk Lundehundklubb: 362 (pr 10/6-09)

Lundegjeng. Foto: Gunn Tove Ormset
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Sonny (Linesviken's Troya Friggasdotter) skuer utover landskapet i Vesterålen.
Foto: Berit Marthinussen

Lundehundtreff i hagen til Solvor og Andreas Mæhlum. Foto: GunnTove Ormset

