
 

 Gjennomgang av referatet fra 16.01.18 
 

Sak 5 Innkommen post 
 
Epost fra nkk ved Kristin Wear Presterud, Leder av Helseavdelingen. 
Angående en forespørsel fra Mattilsynet om helse-og avlsarbeid i 
henhold til Hovedstyrevedtak 163/17. Svarfrist 13. februar. 
 
Tilbakemelding sendt inn v/ Merete. 
 
Epost fra valpeformidler, angående retningslinjer for bruk av 
valpeformidlingen. 
 
Kommer tilbake til dette når vi skal revidere valpeformidlers mandat. 
Blir jobbet med på det fysiske styremøtet i mars. 
 
Epost fra NKK angående Hedersbevisninger 2018. Innkomne forslag 
må inn til adm@nkk.no innen 01.05.18 
 
Vi skal begrense oss til to kandidater og Astrid skal formulere et 
fyldigere forslag. Saken utsettes til det fysiske møtet.  
 
Epost fra NKK angående årsberetning 2017 fra klubbene. Tekst og 
bilder innen 1.mars 
Liv Skjervik har sendt inn bilde fra eggleting, og Lille Wagtskjold. bilde 
av lundehund og prosjekthund.  
 
Merete sender inn årsberetningen til NKK innen fristen. 

  

Sak 6 Søknad om «stor certet» til 2019 
 
Søknaden sendt inn til NKK den 18.01. Frist er 1 februar. Søknaden 
gjelder utstillingen i Mosjøen 13 juli 2019. Dommer blir Kari Granås 
Hansen. Teknisk arrangør for Lundehunddagene 12-14.07.19 er 
avdeling Nordland. Styrets representant er Karen-Elise Dahlmo 
 
Merete har sendt inn søknad via klubbens dogweb arra side. 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 27.02.2018 

Tilstede:  
 

Merete Evenseth, Elisabeth Morgestad, Even Tveråmo og Karen Elise 
Dahlmo.  
 
Hanna Gautun koblet opp når sakene fra Avlsrådet skulle presenteres. 

Forfall: Irene Stølan, Svein Syversen og Astrid Driva Rødsand har meldt forfall.  

mailto:adm@nkk.no


  

Sak 7 Nye regler for Valpeshow fra 1.1.18 
 
Saken utsettes til møtet i mars. 

  

Sak 8 Stand på Bygdøy Kongsgård lørdag 26.mai 11-15 
 
Det skal være utstilling av særnorske husdyrraser og vi har fått tilbud 
om å stille med en stand og vise frem rasen vår. 
 Astrid skulle undersøke dette mer. Geir Morten Jansberg mente vi bør 
prioritere dette før Villmarksmessa.  
 
Styret stiller seg bak dette og kutter ut Villmarksmessa. Svein Birger, 
Astrid og Even kan stille opp. Styret får mer info på møtet i mars. 

  

Sak 9 Foredrag på Hotell Lovund under Lundkommardagan 2018 
 
Som en del av programmet for Lundkommardagan er vi med og bidrar i 

med et foredrag hvor vi har valgt tittelen: 

 Norsk Lundehund, en del av kystens kulturarv. 

Foredraget vil inneholde litt historikk om hunden, bruken av den i 

tidligere tider og hvordan bestanden er i dag. 

Vi vil vise bilder og avslutte foredraget med en liten film om hvordan 

lundehunden også i dag har en viktig jobb å gjøre.  

Merete og Karen Elise samarbeider om gjennomføringen.  

  

Sak 10 Endringer i praksis i fht Kryssningsprosjektet 

Saken er fra Avlsrådet, som jobber nå med å revidere planen for 

Krysningsprosjektet fra 2015. 

Endring i praksis i krysningsprosjektet 

Krysningsgruppa jobber med å videreutvikle planen for 

krysningsprosjektet. Enkelte sider ved dagens praksis medfører 

utfordringer som hemmer progresjonen i prosjektet unødvendig.  En 

oppmykning av praksisen i enkelte tilfeller er ønskelig. Alle tre 

forholdene er fremlagt vår kontakt hos NKK, Kim Bellamy som har 

diskutert saken med NKKs helseavdeling. NKK ser ikke problemer med 

disse oppmykningene så lenge hvert tilfelle vurderes nøye. 

1.     Styret åpner for at krysningsgruppa kan søke NKK om 

godkjenning av kombinasjon med bruk av liten til middelsstor 

norrbottenspetshannhund med lundehundtispe i krysningsprosjektet. 

Dette vil gi flere individ å velge mellom. Norrbottenspets er genetisk 

nærmest lundehunden og har i dag stor genetisk variasjon. 



2.     Styret anerkjenner at inseminasjon kan benyttes dersom særlig 

forhold tilsier det. Naturlig paring skal fortsatt være prioritert og 

etterstrebes. 

3.     Styret anerkjenner at hunder uten tidligere avkom kan bli benyttet 

i prosjektet. 

Informasjon til medlemmene kommer i neste nummer av 

Lundehundnytt, samt at det blir presentert på medlemsmøtet i sommer 

i forbindelse med lundehunddagene. 

I tillegg blir hele saksdokumentet fra Kryssningsgruppen med 

begrunnelse sendt ut til alle tillitsvalgte ved dette referatet. 

Saken vedtatt enstemmig.  

Sak 11 Bemanning i Avlsrådet inkludert krysningsprosjektet fremover 
 
Begrunnelse: 
Bård ønsker, pga familiære forhold, å redusere sin innsats i Avlsrådet 

betydelig en god stund fremover. Vi ønsker derfor å styrke Avlsrådet, 

særlig i fht arbeidet med krysningsprosjektet der Bård har hatt mye 

ansvar. Det er behov for en person som kan gå inn og virke aktivt uten 

særlig opplæringstid, spesielt i fht krysningsprosjektet, men også i fht 

andre avlsrelaterte problemstillinger.  

Ingvild satt i Avlsrådet fra 2005 – 2015 og bidro sterkt til å modernisere 

rådets arbeid, både i fht informasjon og arbeidsfokus. Hun var en 

drivende kraft i bla revisjon av rasestandarden, utarbeidelse av 

dommerkompendiet, gjennomføring av 2 oppdretterseminar, etablering 

av databasen, utarbeidelse av RAS, og oppstart av 

krysningsprosjektet.   

Ingvild har lang erfaring som oppdretter i flere raser (Lundehund, 

samojed m fl). Hun har meget sterk faglig kompetanse i forhold til 

hundeavl og genetikk, god kjennskap til NKK og et stort nettverk både 

av hundeeiere og relevante fagmiljø. 

Ingvild er god til å skrive og er blant annet editor for Lundehundboka. 

Dette er en viktig egenskap for Avlsrådet, siden det er et betydelig 

informasjonsbehov knyttet til arbeidet med krysningsprosjektet og 

forvaltningen av rasen lundehund for øvrig.  

Avlsrådet ser for øvrig for seg å beholde og videreutvikle den 

oppgavefordelingen vi har i dag i rådet, med Christen Lang som leder. 

Avlsrådet ber om at Ingvild Espelien oppnevnes som medlem i 

Avlsrådet og krysningsgruppen. 

 
Enstemmig vedtatt. 

  



Sak 12 Eventuelt,  
 
12.1 Museumsgruppa. 
 
Rita Daverdin og Karen Elise Dahlmo har hatt jobbedager i Drevja. Vi 
har nå sortert papir og delt inn etter tema. Har fått godkjenning fra 
Arkiv i Nordland at skjemaene som vi har laget vil fungere for de. 
Første forsendelse går av gårde i uke 10.  
  
12.2 Blomster sendt til Luxembourg 
 
Styret/ avlsrådet har sendt blomster til Stein Erik Greter i forbindelse 
med Berbels bortgang. 
 
12.3 Nye varer i Lundebua 
 
Merete bestiller inn noen keramikkrus til Lundebua med påmalt 
lundefuggel. Håndlaget og håndmalt fra en kunstner på vestlandet. 
 
12.4 Avdeling Nordland sliter. 
 
Kort informasjon angående Avdeling Nordland i forhold til eventuell 
nedlegging. Karen Elise har kontaktet nåværende leder.  
 
 

 

Neste styremøte: Fysisk møte i Tromsø 16-18.03.2018 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


