
 

 Gjennomgang av referatet fra 15.12.20 
 
Referatet gjennomgått og godkjennes.  
 

  

Sak 1/21 Innkommet post. Til Info 

Epost fra Anahita Juvelid mottatt 5.01.21 

Heisann og godt nyttår!  

Har kontaktet en nettside som lager norsk design (skulpturer) av hunder, 

samt troll om de kunne lage norsk lundehund. Jeg spurte i 

utgangspunktet fordi jeg var nysgjerrig om de kunne lage skulptur med 

norsk lundehund ettersom de laget med elghund. Jeg fikk da svar tilbake 

at de ikke hadde planer om dette, men kunne vurdere dette dersom jeg 

kunne kjøpe 300 stk samt dekke kostnadene for produsering av formen. 

Tenkte kanskje at dette kunne vært interessant for Lundebua? De koster 

ikke så mye å kjøpe så kunne derfor dekket utgiftene på å lage formen 

samt noe ekstra til slik at klubben hadde fått inn penger for dette. Kunne 

eventuelt avtalt at klubben har «monopol» på produktet en lengre 

periode slik at det kun er vi som selger dem? :)  

Nettsiden heter: www.candydesign.no  

Får eget saksnummer 3/21 

Epost fra NKK, mottatt 11.01,20 

NKKs fremtidige politiske organisering skal vurderes av egen 

arbeidsgruppe og tilhørende styringsgruppe 

Hovedstyret inviterer med dette alle klubber, forbund og regioner om å 

komme med forslag til representanter til Styringsgruppe 2021. 

Forslagene sendes til adm@nkk.no innen 25. januar 2021. 

Fristen er utsatt til 1. februar. ASU har foreslått å ha med en 

representant fra de små klubbene og foreslår Ingvild Espelien som 

representant for Norsk Lundehund klubb. Vi foreslår å sende et brev til 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 19.01.21 kl 19-21.30 

Tilstede:  
 

Merete, Elisabeth, Tor-Arne, Solveig, Morten, Gunn og Karen Elise. 
 
Ingvild fra ASU fra kl 20.00 på sak 10 

Forfall: Ingen 

mailto:adm@nkk.no


Norsk Buhund klubb for å høre om de vil samarbeide med oss,  om ikke 

de har et eget forslag på representant.  

Har bedt Ingvild om å legge ved en CV til forslaget.  

  

Sak 2/21 Forandre ordlyden på venteliste hos valpeformidler 
 
Epost mottatt av Aud Sommer den 18,12.20.  
 
Har mange henvendelser fra valpekjøper. Mange av dem tror de er på 
venteliste for å få kjøpe valp hos oppdrettere, fordi de står på venteliste 
hos valpeformidler. Og det er de jo ikke, for de fleste oppdrettere 
velger selv ut hvem de vil selge valp til, og følger ikke noe venteliste. 
Jeg synes ordet, venteliste, blir helt feil å bruke. For folk oppfatter det 
som at de har fått ett nr. i køen for å få kjøpe valp. 
 
«Venteliste» kan være misvisende og kan forsterke troen på at 
folk står i ett slags køsystem. 
 
Leder har vært i kontakt med valpeformidler og de har sett igjennom 
teksten som ligger ute på Hjemmesiden. Der har de gjort noen 
endringer, samt erstattet ordet venteliste med interesseliste. Det 
samme gir de informasjon om til ALLE som sender inn skjema om 
ønske av valp. Der er det beskrevet hvordan systemet fungerer. 
 
Styret sier seg enig i at dette bør revideres og at «venteliste» blir 
endret til «interesseliste».  
 

  

Sak 3/21  Lundehund skulptur. Ny vare til Lundebua? 
 
Leder sendte epost til firmaet candydesign.no og fikk følgende svar: 
Dere kan selvsagt få monopol på å selge det dere ber oss å lage så 
lenge dere tar ut minimumskvantumet på 300 stk og betaler for 
skulptur og form. Eksempelvis elghunden som er ca 10 cm høy koster 
ca. kr. 10 000,-. Elghunden selger vi et gross for kr. 39,30 men da er 
dette noe vi utvikler og selger for oss selv. Det er ganske meget frem 
og tilbake og en god del arbeid for oss å få formen slik vi ønsker den 
slik at i et tilfelle som dette vil vi nok måtte ta betalt kr. 45,- for et 
produkt i samme størrelse. 
 
Skal en til opplysning velge å produsere to sammenhengende hunder i 
samme form, er kvantumet det samme, men formen vil øke i pris med 
ca. kr. 2 500,- og prisen per produkt med ca. 50% dersom vekten ikke 
øker med mer enn ca. 50%. 
 
I utsalg koster våre hunder ca. kr. 150,- per stk. Prisen øker etter 
størrelse og vekt.  
 

http://candydesign.no/


Styret synes dette i utgangspunktet blir dyrt. Skal tenke videre på dette 
og se om det er andre produsenter og evt. produkter.  
 

  

Sak 4/21 Medlemstallet 2020 
 
Vi har hatt rekord på antall totale medlemmer. 651 medlemmer med 
alle medlemstyper. 28 av disse er vervet av oppdrettere.  
 
Vi vet ennå ikke hvor mange som har meldt seg inn i klubben på 
forhånd eller er tidligere medlemmer av de nye valpeeierne. 
 
Styret er svært fornøyd med den store medlemsøkningen.  
 

  

Sak 5/21 Copyright/ varemerkebeskyttelse på «Labben» og Logoen 
 
Labben er tegnet av Roar Torsteinsen på 60 tallet og han har gitt den 
til klubben. Labben er en viktig del av logoen til Norsk Lundehund 
klubb. 
 
Leder har kontaktet Roar for å få en skriftlig bekreftelse på denne 
gaven.  
Styret skal ta initiativ til å få copyright på logoen og «labben» slik at 
rettighetene til de blir bevart som klubbens eiendeler.  
 
 
 

  

Sak 6/21 Revidert budsjett 2021 
 
Utsettes til neste møte 
 

  

Sak 7/21 Forslag budsjett 2022 

Utsettes til neste møte 

  

Sak 8/21 Årsmeldingen 2020 
 
Utsettes til neste møte 
 

  

Sak 9/21 Søke om storcertet til Spesialen 2022 
 
Epost fra NKK, mottatt 12.januar 2021 
 
Til klubber, forbund og regioner 
  



Det er startet opp et arbeid knyttet til NKKs terminlister, inkludert 
søknadsprosedyrer for klubber, forbund og regioner. 
Intensjonen er at arbeidet med terminlister skal forenkles både mht 
søknadsfrister, godkjenninger fra raseklubber om deltakelse av deres 
raser på utstillinger og endringer i arrangementer gjennom året. 
Videre at den enkelte arrangør i større grad skal kunne håndtere egne 
terminfestede arrangement selv, uten å måtte gå via NKKs 
administrasjon. 
  
Fristen for å søke om/legge inn utstillinger, lydighets- og 
agilitystevner for 2022 utsettes derfor inntil videre til 1.8.2021. 
Klubber, forbund og regioner kan planlegge sine arrangementer ut over 
dette i tråd med øvrige gjeldende retningslinjer. 
  
NKK vil komme tilbake med nærmere informasjon om innlegging av 
terminfestede arrangementer i ny løsning i god tid før den nye fristen 
går 
 
Har fått denne eposten fra NKK at ingen kan søke 1. februar, som vi 
bestandig har gjort før.  
Det er en del omorganisering i NKK og dermed er søknadsfristen for 
utstillinger 2022, utsatt til 1. august 2021 
 

  

Sak 
10/21 

Sak fra ASU om bruk av noen få utvalgte prosjekthunder med C-
hofter. 
 
Krysningsgruppa ber om Styrets tilslutning på prinsipielt grunnlag for å 
benytte et lite antall, spesielt utvalgte hunder med C-hofter i 
krysningsprosjektet. I første omgang tenker vi at det er Tøfra Erik I1 og 
Milo B2 som kan være aktuelle. NLK må i så fall søke om prinsipiell 
godkjennelse for dette hos NKK før det kan søkes om eventuelle 
kombinasjoner. 
 
Ingvild fra ASU kom med på møtet for å orientere om denne saken. 
  
Styret hadde da mulighet å spørre de spørsmålene vi hadde før vi gikk 
til avstemming, uten Ingvild på tlf. 
 
Flertallet av styret stiller seg positiv til å sende en søknad til NKK om et 
lite utvalg hunder.  
 
Styret presiserer at det gis ikke en generell åpning for bruk av 
hunder med C-hofter, men at det tas hensyn til «hele» hunden for 
videre søknader. Vi ønsker ikke at det skal gå på bekostning av de 
med B-hofter, dersom disse blir likestilt.           
 

  

Sak 
11/21 

Utstillingshundkomiteens forslag til revidering 
 



1. For det første så ønsker utstillingskomiteen å foreslå at 
revidering av reglene for årets utstillingshund skal foregå før 
utstillingssesongen begynner. Vi ber dermed om at styret tar en 
vurdering før utstillingssesongen for 2021 begynner.  

 
2. Vi ønsker vi at styret skal ta en revurdering vedrørende BIG 

poeng for hunder som går rett fra BIR til BIS. Vi mener at 
dagens poengsystem ivaretar at hundene får rettferdig 
poenggivning. F.eks.: en BIR får 8p og deretter 18p for 4BIS. 
Totalt 26p. En annen hund får BIR 8p, BIG1 16p og BIS4 18p. 
Denne hunden får 34p. Denne hunden får dermed 8p mer enn 
den hunden som går rett fra BIR til BIS. Dermed er det "gamle" 
systemet rettferdig og ivaretar poenggivning for faktisk 
oppnådde resultater.  

 
3. Komiteen har fått tilbakemeldinger fra 10 medlemmer som er 

uenige i styrets endring for 2020.  I tillegg er vi uenige, så 
dermed er vi 12 medlemmer som er uenige i styrets siste 
vedtak. 

 
 Tor-Arne og Karen Elise jobber videre med saken til neste møte.    
 

  

Sak 
12/21 

Eventuelt.  
Det var ingen saker. 
 

  

 

Neste styremøte: 16 februar 2021, kl. 1900-2100 
Referent: Karen Elise  

 

 


