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Utdeles på Morokulien 30.07.22

Årets hederspris går i år til oppdretter av Norsk
Lundehund gjennom flere generasjoner, som er
entusiastisk og har over mange år vært med for å ta
vare på den særegne Norske Lundehunden.
Kennelen har siden 1992 drevet oppdrett av Norsk Lundehund. Den første lundehunden
kom inn i familien i 1988, en omplasseringshund som dessverre døde etter kort tid.
Ny hund kom allerede jula 1989. Den ble finansiert av oppsparte penger til
oppvaskmaskin, et valg eieren ikke angret på.
I 1992 kom så det første kullet og en av valpene ble igjen i kennelen og var nå klar til å
jobbe videre for å ivareta rasen med nye kull.
Kennelen består av tre driftige damer hvor to ble innlemmet i kennelen fra 2001. De har
samme interesse og entusiasme for rasen og er nå ivrige lundehundeiere og oppdrettere.
Det ser også ut til at de yngre kreftene kommer til etter hvert. I iallfall har neste
generasjon fått egen hund.
Eldste representant av kennelen har vært medlem av Norsk Lundehund klubb siden
22.09.93. Neste fra 26.08.97 og siste fra 06.01.98
Gjennom årene har kennelen bidratt til 154 valper + noen i 2022, som er godt spredt
over hele Norge og også eksportert til flere andre land. Hundene deres er å finne i mange
av stamtavlene.
De siste årene har også en av de tre hatt styreverv og bidratt på en meget positiv måte
både lokalt og nasjonalt.
Kennelen er ofte å se på treff og utstillinger og er et kjent navn i miljøet.
Norsk Lundehund Klubb setter stor pris på innsatsen til familiekennelen og utroper
Kennel Lyrypa v/ Inger Marie, Iren og Unni Storli som mottaker av Årets Hederspris
2022, for den enestående innsatsen de har lagt ned i oppdrett og bevaring av Norsk
Lundehund. Klubben setter deres rasekunnskaper og kvalitetsoppdrett svært høyt.
Gratulerer til Kennel Lyrypa som er mottakere av årets hederspris!
Hilsen styret i Norsk Lundehund Klubb

