
 

 Gjennomgang av referat fra forrige møte 16.11.16 

 Sak 127: Irene Stølan har sagt ja til å være referent/sekretær fra 1. 
januar. Geir Morten Jansberg går inn i styret, og Aud Sommer rykker 
opp som 1.vara. Styret velger å klare seg uten 2.vara. 
 
Sak 87: Styret har fordelt aktuelle kandidater til hederspriser NKK og 
skal ha forberedt dette til fysisk styremøte i mars.  
 
Sak 89: Hundetellingen er fullført av Tove og Morten Strandmoe. Det 
gjenstår enda at noen av fylkene legges i databasen. Tove har sendt ut 
oppdaterte lister til de ulike fylkeskontaktene. Valpeformidler etterlyser 
tilgang til disse og vil få listene tilsendt av leder. 
 
Sak 121: Rasekompendiet vil snart være lagt ut på klubbens 
hjemmeside med utskriftsperre.  
 
Sak 98: Det har kommet inn mange svar, også fra noen nye 
oppdrettere til å stå på listen over oppdrettere på klubbens 
hjemmeside. Frist er 1. januar og etter dette vil listen oppdateres.  
 

Sak 99 Utstillingsplan 

 Spesialen 2018: 
Leder har reservert møtelokale og festlokale på Morokulien 3.-5. 
august 2018. Det har tatt tid å få svar om leie av Fredsplassen for 
utstillingen begge dagene og nå viser det seg at en annen hundeklubb 
har booket området samme helga. Klubben har fått tilbud om å dele 
området.  
 
Status spesialen 2017: 
Alejandra og Geir Morten har fått på plass dommer, ringsekretær og 
skriver. Gro har bestilt hytter. Overnatting for dommer gjenstår enda. 
Redaksjonen for Lundehund-nytt har tenkt å lage et oppslag om 
spesialen 2017, og vil derfor gjerne ha kontakt med 
arrangementskomiteen.  
 

Vedtak Styret mener det vil bli for trangt å dele Fredsplassen og at 
overnattingskapasiteten vil bli dårlig. Det er også smittehensyn å ta. 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 14.12.2016 

Tilstede:  
 

Merete Evenseth, Alejandra Garcia, Gerd Langenes, Geir Morten 
Jansberg, Elin D. W. Johannessen 

Forfall: Irene Stølan, Aud Sommer 



Styret beslutter derfor at Spesialen for 2018 flyttes til 
Sørlandet/Kristiansand. Gerd sjekker aktuelle områder, bl.a. 
Hamresanden camping.  
 
Styret erkjenner at det strengt satt ikke eksisterer en formell 
arrangementskomitè for utstillingen til sommeren. Geir Morten 
kontakter fylkeskontakt Belinda Andersen for å høre om hun har 3-4 
personer i sitt fylke som kan være med i en arrangementskomité, med 
ansvar for planlegging og gjennomføring av utstillingen, i samarbeid 
med styret. 
Han tar også kontakt med Gro W.Viken angående overnatting for 
dommeren. 
Styret kjenner til at det tidligere er lagd en sjekkliste for utstilling og 
Merete undersøker dette nærmere.  
 

Sak 126 Til Informasjon 

 - Medlemskontingenten er justert hos NKK fom. 2017. Det ble vedtatt 
på årsmøtet at kontingenten skulle øke med kr 40,- fra 2017. 
Dermed blir også hovedmedlemsskap, husstandsmedlemskap og 
utenlandsk medlemskap uten Hundesport justert opp med kr 40,-. 
 

- Dogs4All ble en meget vellykket seanse for klubben. Standen var 
veldig godt besøk og de fire som sto der hadde nok å holde på 
med. Raseparaden ble gjennomført med 4 hunder på lørdag og 6 
hunder på søndag. I front gikk Roger Gibson iført sin fine 
Nordlandsbunad. Styret takker for innsatsen til de involverte i 
standen. Godt jobbet. 
 

- Styret takker Ragna Fossen for jobben med Kalenderen 2017. Det 
ble solgte mange på Dogs4All og opplaget på 150 stk minket fort. 
Styret har derfor gjort en tilleggs-bestilling på 50 stk. Dette er 
kjærkomne inntekter for klubben. 

 

- Kort referat fra leder fra det Nordiske møtet i Helsinki i Finland. 
Hovedsaker var etablering av nordisk nettverk for lundehund, 
informasjon om krysningsprosjektet her i Norge, spørsmål rundt 
giardia, og ønske om en del fellestrekk/spørsmål ved 
hundetellingene. Fullstendig referat m/ bilder kommer i neste 
Lundehund-nytt.   

 
Info fra krysningsprosjektet: 
 
- Den 28. november ble prosjektispa Kunna B1 paret med 

lundehunden Harely av Vinterskogen. Kombinasjonen er godkjent 
av NKK. Kunna er første generasjons krysning mellom buhund og 
lundehund 

 
- Buhunden Kimuras Nelly fikk natt til den 5. desember et flott kull på 

2 tispevalper. Far til valpene er lundehunden Alve Løvetann. 



Valpene veide 304 og 308 gram ved fødselen. Alt står bra til med 
mor og barn.  

 

- Pippi B1 fødte et flott kull på fire fine tisper den 12. desember. Pippi 
B1 er en førstegenerasjons krysning av lundehund og buhund. Far 
til valpene er lundehunden NUCH Eriksro Trevliga Liam, til daglig 
kalt Kark. Valpene veide 220 – 250 gram og ble født uten 
komplikasjoner. 
 

Sak 127 Forslag på møtedager i 2017 

 Dager som foreslås er: Tirsdager fra 19-21. 
(17. januar, 14. februar, fysisk møte i Tromsø 10.-12. mars, 25. april, 
23. mai, 20. juni, årsmøte 7. juli) 

 Merete har ikke fått noen innvendinger og datoene settes dermed av 
for styremøter. 
 

Sak 128 Rosett oversikt fått fra Gro W. Viken 

 Oversikt over rosetter: 
BIR valp 5, BIM valp 5, Barn og hund 5, BIR junior 6, BIM junior 5  
BIR ung hund 0, BIM ung hund 1, Excellent 15, CK  2, 1. pr.  3  
BIR 6, BIM 6, BIR veteran 5, BIM veteran 6, Championat 15,  
Certificat 9, HP avl17, Beste avlsklasse 8, HP oppdrett 16, Beste 
oppdretterklasse 8 

 Styret gikk igjennom oversikten og ser at det må bestilles flere CK (15 
stk) og noen flere excellent (10 stk), samt barn og hund rosetter. 
BIR/BIM Unghund er opphørt og disse rosettene kasseres derfor. Det 
samme gjelder «1. pr», som er erstattet av excellent.  
 
Styret har lagt merke til at det i en del andre klubber og i våre naboland 
er langt finere rosetter og tenker at det er tid for en naturlig 
oppgradering av klubbens rosetter. De gamle vil måtte selges ut først. 
Alejandra sjekker hva som finnes og priser.  
 

Sak 129 Nedfryst sæd fra USA 

 Lynn Higgings i USA har tilbudt Norsk Lundehund Klubb om å overta 
frosen sæd fra sine hunder.  

Vedtak Styret og avlsrådet har vurdert at import av sæd og bruk av denne i 
Norge er en for kostbar og tidkrevende prosess. Norsk Lundehund 
Klubb sier derfor nei takk i denne omgangen. Elin svarer Lynn Higgings 
på henvendelsen.  
 

Sak 130 Ønske om et nytt medlem i Krysningsgruppen 

 E-post fra avlsrådet: 
Avlsrådets ønsker å knytte Sigrunn Rytter til krysningsgruppen. 
Sigrunn er blitt spurt og har sagt seg villig. Hun vil i utgangspunktet 
jobbe mest med saker i avlsrådet, men med hennes bakgrunn som 
oppdretter vil hun bli ett verdifullt medlem også i krysningsgruppen. Vi 
har mye arbeide foran oss i begge grupper og trenger alle gode krefter 
for å få jobben gjort. Avlsrådet anser det som en stor fordel at begge 
gruppene består av samme personer. Det vil lette kommunikasjonen 



og arbeidet vårt betydelig. Vi håper styret har forståelse for dette og vi 
ber om at Sigrun Rytter blir oppnevnt som nytt medlem av 
krysningsgruppen. 

Vedtak Styret har drøftet saken og vil jobbe videre med denne i samarbeid 
med avlsrådet og krysningsgruppa frem mot neste styremøte i januar 
2017. Vi mener at vi nå er ved et veikryss hvor vi må velge veien 
videre.  
 
Styret ser bl.a. behov for å vurdere kapasiteten i avlsrådet, for å sikre 
at saker utenom kryssningsprosjektet også kan prioriteres. Tenker da 
spesielt på kommende oppdretterseminar, som styret ønsker å 
prioritere høyt i 2017.  
 
Videre er det behov for langsiktig tenkning i henhold til ressurser i både 
avlsrådet og krysningsgruppa, der kryssningsprosjektet vil bli enormt 
tidkrevende i årene fremover, med et stort antall prosjekthunder å 
håndtere. Det er derfor behov for å vurdere om avlsrådet og 
krysningsgruppa bør være to ulike grupper, med noen felles deltagere. 
Vi er veldig sårbare når disse to gruppene består av de samme 
folkene. Styret vil ikke oppleve at noen «møter veggen» og dermed er 
personen ute av både avlsråd og kryssningsgruppe. Vi må få inn noen 
som ønsker å jobbe med kryssningsprosjektet, fordi vi i styret ser 
denne gruppen som sterk økende i nærmeste fremtid.  
 
Denne vurderingen ble påbegynt når nye mandater for avlsrådet og 
krysningsgruppa ble skrevet, samt under fysisk møte i Trondheim i 
samme periode i 2015.   
 
Vi håper at Avlsrådet kan være med oss å tenke nytt, samt komme 
med innspill på hvordan vi vil ha det i fremtiden. Vi ønsker en god 
dialog og gjerne noen nye navn, som kan bekle kryssningsgruppen. 
 

Sak 131 Oppsummering av hundetellingen 

 Merete har lagd en total oversikt etter hundetellingen som ble avsluttet 
i februar i år. Totalt antall hunder er 657 hunder, fordelt på 348 
hannhunder og 309 tisper. Oversikten viser også at likt antall 
hannhunder og tisper har vært forsøkt i avl i perioden 2014-2016, noe 
som er meget positivt. Fullstendig oversikt, inkl. oversikt over valper 
født vil bli publisert i Lundehund-nytt.  

Sak 132 Eventuelt 

 Gerd tok opp lotteri under Spesialen i 2017. Klubben har god inntjening 
på slike lotterier, som samtidig er tidkrevende for styret og andre 
involverte. Styret ser nærmere på saken.  

 

Neste styremøte: Tirsdag 17. januar 
 
Hammerfest 18.12.2016 
 
Elin D. W. Johannessen, referent  


