
 

 Gjennomgang av referatet fra 13.10.20 
 
Sak 67 
Finne dommer og tidspunkt for Lundehunddagene 2023 i Trondheim 
Det er opprettet kontakt med leder i Avdeling Trøndelag, Hilde Birgitte 
Berg Altø om tema.  
Avdeling Trøndelag vil undersøke hvilken dato NKK sin samling skal 
være. Mulig vi har det helga etter NKK sitt arrangement.  
De vil også komme med forslag til dommer.  
 
Status: Epost fra avdeling Trøndelag. Mottatt 20.10.20 
 
Da har vi hatt styremøte i avd Trøndelag, og har kommet frem til 
følgende ang Spesialen 2023. 
 
Dommer 
Ønske nr 1 er: Børge Espeland  
Vi tenkte å legge det til helgen etter NKK Trondheim. 
Forespurte NKK om de hadde denne klar for 2023, og fikk dette svaret: 
 
Planen er at alle utstillinger skal arrangeres av samarbeidende klubber 
fra i løpet av neste år, så da vil det være klubbene selv som setter 
disse datoene.   
NKK Trondheim bruker alltid å være 1. helgen i juli/siste i juni. 
Så da håper vi at den helgen fortsetter å være der for fremtiden også, 
så da setter vi helgen 6-9.juli 2023 for Spesialen. 
 
26. okt. 2020 kl. 19:54 skrev Børge Espeland  
Veldig kjekt å høre at jeg var 1. valget. 
Så ja, jeg reserverer helgen etter NKK Trondheim til spesial for 
dere. 
Så gleder jeg meg veldig til det, men likevel ønsker jeg ikke tiden 
skal gå fortere. 
Og så håper jeg vi kan møtes ALLE på en gang om så var. COVID 
frie. 
Mvh. Børge 
 
Styrets vedtak: Leder Merete har inngått avtale med dommer Børge 
Espeland på Spesialen i Trondheim 2023. 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 10.11.2020 

Tilstede:  
 

Merete, Elisabeth, Solveig, Tor-Arne, Morten, Gunn og Karen Elise 

Forfall: Ingen 



 
Sak 70 
 
Klubbjakker i softshell 
 
Jakkene ble bestilt fra firmaet Canelana sist, gjennom Lundebua. 
https://canelana.no 
 

Styret vil se om der er mulig å finne en enkel administrativ løsning slik 
at medlemmer kan bestille seg jakke med logo. 
Sist det ble bestilt i 2015/2016 var det Elin W. Johannessen som 
hadde oversikt. Hun sier: 
 
Vi fikk et pristilbud fra Canelana på jakker, der rabatten økte med antall 
solgte jakker. Vi satte en frist for betaling, men klubben forskutterte nok 
ut noe. Vi fikk tilbud på̊ samme type jakke, men individuelle ønsker for 
farge, logo og navn. 
 
Morten gjør noen undersøkelser mot firmaet og vi kommer tilbake til 
dette senere. 
 
Status: Morten har mottatt og videresendt tilbud fra Canelana til styret.  
Informasjon legges ut i Lundehund nytt. 
Bestillinger sendes til styret – Merkes «Jakker», v/ Morten i emnefelt. 
 
Fra mail fra Canelana, mottatt 3. november: 

«Det vi tilbyr, er vår standard jakke med broderi av klubblogo foran og 

bak, ett av stedene eller ikke logo broderi. I tillegg kan vi tilby broderi 

av navn under logoen foran, og eventuelt et broderi på baklommen. 

Men dette blir i en standard font og farge. 

Vedlagt er logoen deres som vi fortsatt har. Ta kontakt igjen hvis 

spørsmål.» 

 

Antall Jakke Rabatt 

1-9 (fullpris*) Kr. 1 990,- 0 

10-19 Kr. 1 690,- 15% 

20-29 Kr. 1 590,- 20% 

30-39 Kr. 1 490,- 25% 

50 Kr. 1 390,- 30% 

Tillegg for individuell tilpasning av mål, logo og navn 
pr. jakke 

Uansett antall 

Individuell tilpasning i målene Kr.  400,- 

Logo(er) og/ eller navn på jakke- broderi eller trykk Kr.  300,- 

 
 
 
 
 

https://canelana.no/


Sak 72 Eventuelt 
 
Christen Lang har fått enda en henvendelse fra en Fransk utstiller at 
dommerne i Frankrike sjekker ut fleksibiliteten på hundene ved bl.a. å 
bøye hodet bak på ryggen. Dette er ikke greit. 
 
Christen forfatter et brev som vi får oversatt til fransk, som leder 
underskriver. Dette brevet samt franske rasekompendier blir sendt til 
Fransk kennelklubb med anmodning om å dele ut til Franske 
dommere. 
 
Status: Pascale Renée Cyr ( Fylkeskontakt for Oslo) har oversatt 
brevet til fransk, det takker vi for.  
ASU v/ Christen har sendt brevet og lagt ved noen rasekompendier.  
 

  

Sak 73 Vil vi være synlig på Hjemmesiden til Folkemuseet? 
 
Epost fra Mari Bjørnsrud-Gabrielsen fra Norsk Folkemuseum og 
Bygdøy Kongsgård, mottatt 19.10.20 
 
«Hei og takk for godt samarbeid og trivelige møter tidligere. 
Vi har omdisponert deler av vår søknad om prosjektstøtte og fått midler 
til ny hjemmeside. 
I den forbindelse har jeg spurt ledere for alle bevaringsverdige 
storferaser om vi kan linke til hjemmesidene/lagsinfo til de andre 
bevaringsverdige husdyrrasene fra denne og fått ja. 
  
Norsk Bufe oppsto jo i starten som en paraplyorganisasjon for alle de 
bevaringsverdige husdyrrasene, dette har vi løftet fram på 
Husdyrutstillinga på Bygdøy og ønsker nå også å synliggjøre dette på 
hjemmesidene. 
Vi håper på positivt svar og ser fram til tilbakemelding fra dere, enten 
på mail eller telefon. 
  
https://norskbufe.no/ 
 

Status: Styret stiller seg positiv til dette. Leder gir tilbakemelding til Mari 
Bjørnsrud-Gabrielsen 
  

  

Sak 74 Søknad om dommerelevstatus, epost fra DUK NKK den 20.10.20 
  
Kandidatens navn: Linda Kjeksrud, 3170 Sem 
  
Første gang autorisert: 2007 
Søker elevstatus på følgende raser: 
  

• Alle Norske hunderaser 
 

https://norskbufe.no/


Status: Styret stiller seg positiv til å inkludere henne som dommerelev. 
Christen sender rasekompendium.  
Og leder har sendt henne «velkommen til vår rase» epost og tipset om 
Spesialen på Bømlo. 
 

  

Sak 75 Gave fra anonym giver 
 
Epost mottatt 22.10.20 
 
Hei Merete! 
Jeg har sendt 10.000 i dag som bidrag til helsearbeid for Lundehund. 
 
Status: Merete har sendt takk til giver for den rause gaven. Vil også 
sende en kalender som en ekstra oppmerksomhet til alle våre 
bidragsytere i 2020. 
 

  

Sak 76 Foredrag på Lundehunddagene 2021 på Bømlo med Pål Espolin 
Johnson. 
 
Svar fra Pål: Jeg beklager at jeg må velge å avslå invitasjonen til 
Lundehund klubben. Men gi ikke opp. Holder jeg formen - og koronaen 
blir historie, kan dere godt spørre meg foran neste treff - fortrinnsvis i 
lundehundens Mekka - Værøy - selvsagt. 
 
Han hadde et forslag:  
Hvis klubben betalte portoen en vei for de 30 bøkene som klubben har 
kjøpt, så sponset han returen tilbake til Lundebua, signerer. 
 
Status: Styret takker for tilbakemelding og syns tilbudet var godt.  
 
Merete har fått de signerte bøkene tilbake slik at de er klare til salg i 
Lundebua.  
 

  

Sak 77 Ølglassene fra Magnor 
 
Det gamle designet på Ølglassene fra Magnor er gått ut av produksjon 
og er blitt erstattet av «Brygg Pils» Det er veldig lik det gamle. 
 
Status: Info om de nye ølglassene kommer i Lundehund-nytt, det er 
også lagt inn ny informasjon på hjemmesida.  
 

  

Sak 78 Norske Hunderaser- markedsføring og informasjon om de 7 
norske hunderasene. 
 
Epost mottatt fra Eva Kristine Wiik, Kommunikasjonsrådgiver i NKK 
den 26.10.20 



  
Norsk Kennel Klub har fått tildelt midler til tiltaket Markedsføring og 
informasjon om de 7 norske hunderasene. 
Midlene er gitt for å fremme de norske hunderasene gjennom 
markedsføring og for å øke interessen for de norske hundrasene. I den 
anledning så håper vi Norsk Lundehund Klubb har mulighet til å stille 
på opptak denne høsten? Vi vil trenge ett utvalg av hunder, helst både 
valper og voksne som kan være tilgjengelig på dagtid i 
østlandsområdet. 
  
Det vi ønsker oss er at dere tenker gjennom før opptak er hvordan 
dere mener lundehunden best kan presenteres for de som ikke kjenner 
rasen så godt. Hvordan er den som familiehund, hvilke aktiviteter liker 
den holde på med, etc. Hvem passer lundehunden for, og hva gjør den 
spesiell? 

  
Filmene blir på ca 3-4 minutter litt avhengig av innhold. 
 
Er dette noe raseklubben har mulighet til å stille opp på? 
 
Status: Leder har sendt tilbakemelding til NKK v/ Eva Kristine Wiik. 
Styret stiller seg svært positiv til dette initiativet for å få promotert de 
norske hunderasene.  
Vi kommer tilbake til dette når det er klart for opptak og kontakter da 
noen som kan stille opp.  
 
Så bor du på Østlandet, så gi styret gjerne beskjed om du er positiv til 
dette. 
 

  

Sak 79 Veien videre for X-prosjektet Epost mottatt 27.10.20 
 
Antall kull per første generasjons krysning 
 
Krysningsgruppas første mål, var å ha ett kull på flest mulig av første 
generasjons krysningene, forutsatt at de fylte helsekravene. For det 
kullet med første generasjons krysninger, Tyrikullet, er dette nå 
gjennomført, og vi har evaluert resultatene. Helse og mentalitet på 
valpene varierer som forventet ganske mye. Ut ifra en totalvurdering, 
ønsker vi nå å foreta en ny kombinasjon på to av kullets totalt 
seks valper. De to har gitt god kvalitet på avkommet, og er selv gode, 
friske og sunne individ, uten noen form for mage/tarm problem og med 
svært godt gemytt. Det dreier seg om to tisper. Disse hundene 
nærmer seg nå seks år, og det er på tide å planlegge et kull til om vi 
skal rekke det før hundene blir for gamle. Derfor ønsker vi å 
gjennomføre paringer på første mulige løpetid, sannsynligvis tidlig i 
2021. 
 
Basert på ASUs begrunnelser og argumenter stiller styret seg positive 
til forespørselen om nye kull på 2 av tispene fra 



førstegenerasjonskullet, som tidligere har gitt god kvalitet på avkom og 
som selv er sunne, friske hunder som ASU beskriver. 
Søknaden må godkjennes av NKK." 
 

Sak 80 Økning i grunnkontigenten til NKK fra kr 260,- til 700,- 
 
På RS, som skal avvikles 28 november er det bl.a forslag fra NKK om 
heving av Grunnkontigenten. 
 
Styret stiller seg negativ til å ha så stor økning av grunnkontigenten fra 
2021. Det vil ramme de norske raseklubbene og vi er redd for å miste 
en del medlemmer. Dette fordi vi har en god del medlemmer som ikke 
er så veldig interessert i å være en del av Nkk, da de verken går på 
utstillinger eller har valper. De er medlemmer for å støtte Norsk 
Lundehund Klubb. 
 
Vi kan strekke oss til en pris mellom kr. 300,- -400,-.  Vi håper at NKK 
også kan se på andre inntektskilder, f. eks ved å øke prisen for 
registrering av valper, HD-røngten undersøkelser m.m. Dogweb Arra.  
 

  

Sak 81 Eventuelt 
 
Til info 

• Nestleder Elisabeth er påmeldt til RS den 28 november 2020. 
Møtet blir digitalt og Elisabeth avventer opplæring hvordan dette 
skal gjennomføres. 
 

• ASU ved Christen Lang har hatt et to timers langt elektronisk 
foredrag om rasen på nett. 31 norske dommere i regi av 
gruppen Trønderdommerne. 
Han fortalte først om rasens historie og så gikk han gjennom 
rasekompendiet.  
 
Veldig viktig for de norske dommerne at de kjenner rasen og 
forhåpentligvis vil vi se bedre bedømmelse av rasen i fremtiden. 
 

• Posten Norge har gitt beskjed i brevform til leder at det blir nye 
porto priser fra 01.01.21. 
Dette vil bl.a gjøre at utsendelse av Lundehundnytt vil bli dyrere.  

 

 

Neste styremøte: 08.12.20, kl. 1900-2100 
Referent: Karen Elise  

 

 


