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Årsberetningen for 2010 - 2011 
1. Styrets sammensetning i beretningsperioden 

 

Leder: Merete Evenseth (valgt for 2 år) 

Nestleder: Jan Opsanger (valgt for 1 år) 

Sekretær: Sigrun Rytter (valgt for 2 år) 

Kasserer: Kristin Killi (var ikke på valg) 

Styremedlem: Olav Runde (valgt for 2 år) 

1. vara: Maren Espelien (var ikke på valg) 

2. vara: Siv Kristin Falk Hjelme (valgt for 2 år) 

Hege Hellesvik og Gro W. Viken var klubbens representanter på representantmøte i 

Norsk Kennel Klubb (NKK) 24. april 2010 i Oslo. Sigrun Rytter deltok på 

ekstraordinært representantskapsmøte 27.november 2010 angående valgene på 

Representantskapsmøtet (RS-møtet) til NKK. 

I begynnelsen av september valgte 2.vara, Siv Kristin F. Hjelme å trekke seg av 

personlige årsaker og styret fortsatte med ett varamedlem mindre. 

Klubben har betalende medlemmer for 2010 fordelt slik: 303 (240 i 2009) 

hovedmedlemmer, 23 (15 i 2009) husstandsmedlemmer, 32 (33 i 2009) utenlandske 

medlemmer og 4 æresmedlemmer. Til sammen 362 (292 i 2009) medlemmer 

2. Komiteer og Tillitsvalgte 

2.1 Komiteer 

Avlsrådet: Christen Lang (leder), Ingvild Espelien, Hanna Gautun og Liv Skjervik. 

Klubbens hjemmeside: Magnus Enger (leder), Ida Skarkerud og Stig Moen 

Lundebua: Karen-Elise og Jon Dahlmo 

Lundehund-Nytt: Gunn Tove Ormset (leder), Maien Munthe-Kaas og Anneli 
Rosenberg. 

Redaksjonskomiteen: Ingvild Espelien (redaktør), Olav Runde, Jan H. Opsanger og 
Arild Espelien. 

Utstillingsresultater ”Årets hund”: Unni Hofstad (leder) og Sigrun Rytter 



Årsmelding 2010 for Norsk Lundehund klubb Side 3 

 

Valgkomiteen: Karen- Elise Dahlmo (leder), Dagrunn Mæhlen, Gro W. Viken og Unni 
Hofstad (vara). 

2.2 Tillitsvalgte 

Hundekartoteket (med spørreskjema om hundens helse): Gro W. Viken. 

Klipparkivet (lundehund i media): Anne Lise Torsteinsen 

Klubbeffekter/ materialforvalter: Jan H. Opsanger 

Lundehundkalenderen: Liisa Koivulehto 

Medlemskartotek: Merete Evenseth 

Revisor: Frida Tove Meland 

Spørreskjema vedrørende kull og parringer: Gerd Haugen. 

Valpeformidler: Liv Skjervik 

2.2.1 Fylkeskontakter 

Troms og Finnmark: Else-Rita Langaune 

Nord-Trøndelag: Unni Hofstad 

Sør-Trøndelag: Solvor Melum 

Møre og Romsdal: Irene Stølan 

Sogn og Fjordane og Hordaland: Stilling ikke besatt 

Øst og Vest Agder: Tor Omholt 

Hedmark: Geir Morten Jansberg 

Oppland: Gro W. Viken 

Buskerud, Vestfold og Telemark: Gerd Haugen 

Akershus, Oslo og Østfold: Roger Gibson 

3. Styresaker 

Styret har avholdt 9 (12 i 2009) styremøter på skype og ett (to i 2009) fysisk møte i 

styreperioden fra 1.april 2010 til 31.mars 2011. Vi har behandlet 97 (168 i 2009) 

saker. 

Alle styrereferatene er lagt ut på hjemmesiden, og vi har sendt ut referater og 

sakslister til alle lundehundkontaktene, avdelingsledere og avlsrådet. I alt har vi sendt 

ut 6 (10 i 2009) infobrev fra styret. 

Det fysiske styremøtet ble holdt i Trondheim, 23.-25. april 2010, sammen med 

representanter fra avlsrådet og Lundebua. 
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Saker vi vil framheve spesielt 

 26.mai ble rasekompendiet til Norsk Lundehund godkjent av Standarkomiteen 

i NKK. 

 Vellykket gjennomføring av årsmøte, spesialutstilling og oppdretterseminar i 

Stavanger. Årsmøte trakk 26 personer, utstillingen hadde 44 katalognummer 

og oppdretterseminaret hadde 17 deltakere. 

 Trykking av rasekompendiet, som ble sendt ut gratis til alle de nordiske 

dommerne som er autorisert på rasen vår. 

 Styret sendte to representanter fra klubben på avlsrådskurs i regi av NKK. 

Kurset ble avholdt på Sørmarka kurssenter (Oslo) 28.-30. januar 2011. 

Deltakerne fra klubben var lundehundkontakt fra Møre og Romsdal og 

lundehundkontakt for Hedemark. 

 Redaksjonskomiteen for Lundehundboken avsluttet samarbeidet med Lofoten 

Forlag. Vi har inngått intensjonsavtale med Tun Forlag om utgivelse av boken i 

2012. 

 Vellykket profileringstand på Dogs4all. Vi var også på Hundelivsmessen, men 

det var dårlig oppmøte.  

 Bekymringsmelding sendt til NKK angående lite avl på rasen vår. Flere 

oppdrettere og tillitsvalgte er bekymret for at det fødes for få valper, og at det 

er lite tilvekst av nye oppdrettere til rasen Norsk Lundehund. 

4. Lundehunden i Media:  

Styret oppfordrer til å gi oss beskjed dersom det står noe om lundehunden i diverse 

medier. Dette har en veldig positiv virkning, og bidrar til å synliggjøre at lundehunden 

er en fult levende, aktiv og flott familiehund. På denne måten bidrar vi med at folk får 

øynene opp for denne unike rasen vår. Samt at vi oppfordrer å sende inn slike 

mediaklipp til klippearkivet. Vi opplever at det dukker stadig opp nye nettsider om 

kjæledyr med forskjellige informasjon. En del av denne informasjonen er direkte feil 

og styret ønsker å bidra til at informasjonen rettes opp. Send oss gjerne linker til slike 

sider. 

Styret kjenner til 28 mediainnslag i inn- og utland, jamfør vedlegg 1. 

Spesielle hendelser: 

 Frontpage Arna Atladottir med eier Dagrun Mæhlen, fikk godkjenning fra NKK 

som ettersøkshund 13. juli 2010. Hun er dermed den andre lundehunden i 

Norge som er godkjent ettersøkningshund på vilt (blodspor- og ferskspor). Hun 

besto prøvene på blod og ferskspor 3.juni 2010. 
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 Ålvisheim’s Nauma Livesdotter med eier Ida Skarkerud tok bronsemerke i 

agility 19. juni 2010. Prøven ble arrangert av Gjøvik Hundeklubb. 

 Frontpage Arna Atladottir ble Best In Show 4. september 2010 i Steinkjer. 

Dommer Christen Lang dømte henne til 1. BIG (Best in Group) og dommer 

Soile Biste (Finland) dømte henne til 1. BIS (Best in Show). Dette er en stor 

begivenhet, for det er ikke ofte dette skjer.  

5. Årets hund 2010. 

Det var til sammen 99 hunder som stilte på offisielle utstillinger i Norge 2010. Av 

dette var det 32 hanner og 50 tisper, samt 17 utenlandske hunder som ikke deltar i 

konkurransen. 12 eiere ønsket at til sammen 21 hunder skulle være med i årets hund 

konkurransen (6 hanner og 14 tisper). To tisper fikk samme poengsum, slik at to 

hunder ble Årets Hund i 2010. 

I klassen for beste veteran deltok 5 hunder. Blant veteranene var aldersspredningen 

8-12 år. 

I Årets Valp 2010 deltok tre valper i konkurransen, to tisper og en hann. Disse er telt 

etter samme poengskala som de voksne hundene, og med samme tidsintervall. 

3 (2 i 2009) hunder deltok i kåringen av Beste valp.4 (4 i 2009) hunder deltok i kåring 

av Beste Veteran og 15 (12 i 2009) hunder deltok i tillegg til kåringen av Årets hund. 

Årets valp: Lyrypa`s Topsy, eier Iren, Unni og Inger Marie Storli. 88 p. 

Årets veteran: Asterix av Åsen, eier Iren og Inger M. Storli, 56 p 

Årets hund: Frontpage Arna Atladottir, eier Dagrun Mæhlen og Leistadhågens 

Mille Lernæs, eier May Elisabeth Lernes Selbekk. Begge har 96 p. 

6. Klubbens eiendeler 

Klubbens eiendeler, se vedlegg 2. For varebeholdningen i Lundebua, se eget punkt. 

7. Gaver klubben har gitt i årsmeldingsåret 

 Lundehund-nytt 2/2010 (med årsmeldingen) til noen av våre største 

bidragsytere av pengestøtte, som takk. Gjelder: Norsk Genressurssenter, 

Sparebank1 i Bodø, Dyrlege Smidts stiftelse og Nordland Fylkeskommune ved 

kulturavdelingen. 

 Anita Aunli fikk ett tovet bilde (se forsiden av denne årsmeldingen) av et 

lundehund hode, en lundefugl og klubbens emblem, som takk for innsatsen i 

NLKs styre. Bildet er laget av Vibeke Burer (Danmark). 
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 Elin Strand fikk en tovet lundefugl, som står på en stein (se forsiden av denne 

årsmeldingen), som takk for innsatsen i NLKs styre. Fuglen er laget av Carina 

Eriksson Alonso (Sverige). 

 En blomsterhilsning ble sendt til æresmedlem Sofie Schønheyder i forbindelse 

med hennes mann, Svein Schønheyders bortgang i januar 2010. 

8. Gaver/tilskudd klubben har fått 

 30.000 kr fra Genressurssentret. Pengene er øremerket DNA-prosjektet til 

Claudia Melis. 

9. Klubbens økonomi 

Norsk Lundehund klubbs beholdning er per 31.3.2011 på kr. 277 350 i tillegg til 
bokkontoen på omtrent kr. 54 000. Økonomien er så god at klubben kan, om 
nødvendig, fullfinansiere jubileumsboka uten å være avhengig av ekstern støtte. 
Dette er et resultat av godt planlagte budsjetter og strengt gjennomført regnskap og 
budsjett. Overskuddet for budsjettåret 2010-2011 er ca. kr. 27 300. Blant annet er 
styrets reiseutgifter, administrative utgifter og avlsrådets utgifter er mindre enn det 
som var budsjettert. Inntektene fra blant annet Lundebua, kalenderen og 
medlemsavgiften ble høyere enn antatt. 
 
Paypal 
Paypal (www.paypal.com) tilbyr gratis og sikker betaling over internet. Dette vil si 
gratis for våre medlemmer og kunder, mot et lite gebyr per transaksjon som belastes 
klubben. Med paypal blir regninger fra for eksempel Lundebua betalt inn raskere og 
kundene får sine varer raskere. Utenlandske kunder og medlemmer kan bruke 
paypal for å unngå dyre gebyrer og klubben unngår kr 50 i gebyr for hver utenlands 
innbetaling. Paypal er et valgfritt alternativ til vanlig bankinnbetaling. 
 
Se regnskap og budsjett: vedlegg tre. 

10. Lundebua 

Lundebua ble overført til nye ansvarshavere sommeren 2010. Lundebua har i tillegg 

to filialer, én i Rogaland (Liv Skjervik) og én i Hedmark (Geir Morten Jansberg). 

Varebeholdningen utgjør for det meste død kapital for NLK, med en innkjøpspris på 

kr 91 425,87,- En del av produktene har vist seg vanskelig å selge til tenkt pris. I 

dette beretningsåret har Lundebua solgt utvalgte varer med rabattert pris. 

Inntektene har økt fra kr. 8 400 i 2009/10 til kr. 20 800 i 2010/11. 

Det er kjøpt inn et lite parti med nye varer fra Premieskapet. 20 stk termokopper, 

lommelykter og visittkortholdere. Innkjøpspris kr. 2910,-. 

Paypal (internettbetaling) er blitt brukt som betalingsmåte i tillegg til vanlig 

bankinnbetaling – med varierende erfaring. 

http://www.paypal.com/
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11. Redaksjonskomiteen for Lundehund boka. 

Det har vært gjennomført tre redaksjonsmøter, ett i Bergen, ett på Runde og ett på 

Værøy. I forbindelse med møtene ble det skrevet på bokas kapitler, samlet inn 

kildemateriale og tatt bilder. Christen Lang overlot en stor del av sin samling av bilder 

og dokumenter til redaksjonen. 

Helge Tollefsen og Roar Torsteinsen samlet bilder og dokumenter hovedsakelig fra 

arkivet hos Sofie Schønheyder, og dette er overlatt digitalt til redaksjonen. 

I desember besluttet redaksjonen å skifte forlag til Tun Forlag (tidligere 

Landbruksforlaget) for å få mer veiledning under skriveprosessen og en bredere 

markedsføring og distribusjon av boka. 

I november utløp fristen for innlevering av manus fra de ulike bidragsyterne, og 

samtidig utløp fristen for innsending av bilder. Klubben fikk inn mange bidrag og 

bilder. Dette bearbeides nå videre i redaksjonen. Redaksjonen skriver selv flere 

kapitler og bearbeider og redigerer de innsendte bidragene ved behov. Billedredaktør 

Arild Espelien velger ut bilder og tar egne bilder. For øvrig brukte redaksjonen svært 

mye tid på å skrive stoffet til boka, og dette pågår også i 2011. Boka skal leveres til 

forlaget 1. august 2011. 

12. Avlsrådet 

Alle avlsrådets medlemmer har kontakt med lundehundeiere i Norge og utlandet som 

søker råd i forbindelse med avl, sykdom og annet. Dette utgjør over 100 

henvendelser per år pr telefon, e-post eller Facebook. I tilfeller der det dreier seg om 

problemer med enkelthunder, kan kontakten vedvare over mange uker og være 

ganske hyppig. Dette er stort sett positivt og til god hjelp for eier av den enkelte hund, 

samtidig som avlsrådets medlemmer lærer nytt. Denne aktiviteten er viktig for rasen.  

12.1 Rasestandarden 

Den nye rasestandarden ble godkjent av NKK i 2009 og er publisert på NKKs 

hjemmesider i 2010. Vi venter fremdeles på at standarden skal bli oversatt til engelsk 

av NKK. 

12.2 Rasekompendium 

Rasekompendiet for Norsk Lundehund ble godkjent av NKK i mai 2010. NLK er 

pliktig å dele ut kompendiet til alle norske dommere, dommerelever og aspiranter for 

rasen. Etter søknad fra NLK v/ styret og avlsrådet tildelte NKK klubben 14 062,50 til 

trykking av kompendiet. Det ble hentet inn anbud på oppdraget fra 3 trykkerier og 

valget falt på NTNU-trykk i Trondheim. Kompendiet har blitt sendt til NKK, 

Landbruksmuseet og Norsk Genressurssenter, 88 dommere og dommerelever i 

Norge, Sverige og Danmark. Kompendiet er til salgs hos klubbens leder for kr 70,- 

Det er solgt 56 eksemplar i 2010. Arbeidet med oversettelse, kvalitetssikring og 

trykking av kompendiet på engelsk, tysk og fransk har blitt startet opp. 
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12.3 Sædlager ved Norsk Genressurssenter. 

Roger Gibson, som er ny lokal kontakt for Oslo, skal hjelpe til med å koordinere 

tapping av de siste fire hannhundene til sædlageret ved Norsk Genressurssenter. 

 

12.4 Genbank som Norsk Lundehundklubb selv disponerer 

Christen Lang har sørget for tapping av sæd fra en hannhund i USA for frysing. 

Denne sæden vil sendes til Trondheim for lagring. Dette er foreløpig finansiert av 

Christen Lang. Det er til nå ikke foretatt flere tappinger i Norge for dette formålet.  

12.5 Innsamling av blodprøver for søken etter IL-gener. Samarbeid med 

Frode Lingaas ved Norges Veterinærhøgskole. 

Det har vært samlet inn noen få blodprøver i løpet av 2010 til Frode Lingaas for å 

komplettere prøvene hans. I løpet av våren 2011 vil avlsrådet gå igjennom det 

innsamlede materialet sammen med Lingaas for å se om det er mulig å finne 

ytterligere hunder som bør prøvetas. 

12.6 DNA-studier 

Samarbeid med Claudia Melis ved NTNU. Melis har hatt svangerskapsperm i det 

meste av 2010, men er begynt å arbeide med DNA-undersøkelsene igjen i 2011.  

12.7 Kartlegging av albumin-nivå hos friske lundehunder 

Norsk Lundehund Klubb fikk i 2009 innvilget kr 35.000 fra Dyrlege Smiths stiftelse for 

kartlegging av albumin-verdier på friske lundehunder for sammenligning med 

albuminverdier hos lundehunder som har IL. Dette arbeidet har fortsatt i 2010/2011. 

Det er ønskelig å få et bedre bilde på normalverdier for friske lundehunder, da dette 

er den verdien det er lettest å følge om man ønsker å se på hundens proteinopptak.  

Det er nå tatt prøver av i alt 36 klinisk friske hunder, samt 7 hunder som lett utvikler 

symptomer på IL. Alderen på hundene er fra 1-12 år og fordelingen mellom kjønnene 

er jevn. Disse blodprøvene er nå analysert og lagret ved Norges Veterinærinstitutt for 

mulig fremtidig bruk. Prosjektets første fase anses som fullført. Den neste fasen 

består av innsamling av blodverdier fra lundehunder som har blitt behandlet for IL 

hos dyrlege. Arbeidet med innsamling av albumin-data av syke hunder har gått noe 

tregere enn forventet. Vi har pr i dag verdier fra 13 hunder. Dette er i underkant av 

det vi trenger for å få et godt sammenligningsgrunnlag. Avlsrådet jobber videre med 

prosjektet, i samarbeid med Strinda Smådyrsklinikk i Trondheim.  

12.8 Presentasjon av avlsarbeidet for Norsk Lundehund i Hundesport 

Avlsarbeidet for Norsk Lundehund fram til 2011 ble presentert i Hundesport 2/2011. 

Avlsrådet leverte tekst og bilder til denne artikkelen i desember 2010. 



Årsmelding 2010 for Norsk Lundehund klubb Side 9 

 

12.9 Oppdretterseminar 

Avlsrådet arrangerte et 1-dags oppdretterseminar den 11. juli 2010, i forbindelse med 

Spesialutstillingen i Rogaland 2010. Seminaret var ment som et supplement til NKKs 

oppdretterseminar og rettet seg spesielt mot de rasespesifikke hensynene og 

praktiske sidene ved avl på Norsk Lundehund. Seminaret samlet 22 deltagere, 

deriblant både nye og erfarne oppdrettere, samt hannhundeiere. Avlsrådet vurderer 

disse seminarene som et viktig ledd for å styrke forståelsen avlsarbeidet på rasen. 

12.10 Valpeformidling 

Valpeformidler har kontinuerlig annonse på Finn.no. Hun mottar stadig henvendelser 

om valper og rasen generelt. I 2010 mottok hun 80-85 henvendelser angående 

lundehund og/eller valp. En stor del av disse forespørslene kom via Finn.no og noen 

via klubbens hjemmeside. Det er for tiden ca. 25 husstander som venter på mulighet 

til å kjøpe valp. Enkelte kan eventuelt tenke seg omplasseringshund. De aller fleste 

av disse vil helst ha tispevalp, selv om det er lang ventetid. Ni andre interesserte har 

gitt beskjed om at de har skaffet seg annen hunderase, eller blandingshund. I alt 27 

har fått seg lundehund via valpeformidler i løpet av 2010. 

Valpeformidler mottar også informasjon om planlagte kull og ledige valper og utgjør 

et viktig bindeledd mellom oppdrettere og fremtidige hundeeiere.  

Valpeåret 

Valpeåret 2010 ble noe bedre enn året før. Det er født 61 valper (39 i 2009) i 22 kull 

(18 kull i 2009), fordelt på 35 (13 i 2009)hanner og 26 (26 i 2009) tisper. Dette gir da 

2,77 valper pr kull. 4 kull besto av kun 1 valp, 6 kull a 2 valper, 5 kull a 3 valper, 5 kull 

a 4 valper, 2 kull a 5 valper. 6 valper var dødfødt eller døde etter kort tid, disse var fra 

5 forskjellige kull hvor det også var levende valper. 

Det ble eksportert 4 valper til Sverige, Finland og Danmark. 4 valper fra Sverige ble 

importert i 2010. 

13. Oppdrett på Norsk Lundehund 

Klubben er bekymret for tilgangen til nye valper. Valpetallet øker ikke slik vi gjerne 

skulle ønske for å holde en livskraftig stamme av Norsk lundehund. Og vi skulle 

gjerne ønsket oss flere nye oppdrettere. Her en oversikt fra 2007-2010: 

I 2007 hadde vi 25 oppdrettere 

I 2008 hadde vi 19 oppdrettere (vi fikk 7 nye oppdrettere fra året før, men de har ikke 

oppdrettet flere valper senere) 

I 2009 hadde vi 16 oppdrettere (vi fikk 5 nye oppdrettere enn de to tidligere årene, 

men de har ikke oppdrettet flere valper senere) 
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I 2010 hadde vi 15 oppdrettere (vi fikk 3 nye oppdrettere.) 

Denne oversikten viser at både antall oppdrettere og antall nye oppdrettere har gått 

ned. 

Vi har 4 oppdrettere, som har hatt valper i alle år fra 2007-2010. Det er kennel 

Lyrypa, kennel Av Vinterskog, kennel Trodli-skogen og kennel Ålvisheim. 

14. Lundehund-Nytt (LHN) 

Lundehund-nytt hadde i 2010 kommet ut med fire nummer, hvorav de tre første er i 

svart/hvitt med farge på omslaget, og nr. 4 (julenummeret) var i full farge.  

Redaksjonskomiteen besto ved årets begynnelse av Elin Strand (leder), Gunn Tove 

Ormset og Maien Munthe-Kaas. Elin Strand var leder av komiteen til og med nr. 

1/2010. Da hun trakk seg fra komiteen tok Gunn Tove Ormset over som leder fra nr 

2/2010, og vi fikk med Anneli Rosenberg (Åland) som redaksjonsmedarbeider.  

Bladet består stort sett av en del mer eller mindre faste spalter som: 

 ”Fra klubbens leder” 

 ”Fra redaksjonskomiteen” 

 ”Nytt fra styret” 

 ”Lillelunden” 

 ”Valper født og hvor de dro” 

 ”Nytt fra avlsrådet” 

 ”Nytt fra avdelingene” 

 ”Nytt fra andre land” 

I tillegg til disse har vi fått mange gode og varierte artikler og innspill fra våre 

medlemmer. Disse har variert i innhold og lengde, og hatt tema som hvorfor det ble 

lundehund, rapporter fra messer og stander til aktiviteter som bedrives av våre 

medlemmer og deres 4-beinte venner. 

Annonsører 

LHN har i løpet av 2010 hatt to medlemmer med helårskontrakt på annonser, samt to 

eksterne annonsører med helårskontrakt. I tillegg har vi hatt enkeltannonser fra både 

medlemmer og eksterne. Hoveddelen av medlemsannonsene kom som juleannonser 

i nr 4/2010. Disse er meget viktige bidrag til at julenummeret kan trykkes i full farge. 

15. Hjemmesiden (www.Lundehund.no) 

Arbeidet med hjemmesiden har vært preget av at redaktøren for 

hjemmesiden har hatt for lite tid til overs for hjemmesiden. Dette har medført 

forsinkelser i utlegging av saker som nye kull, hannhunder til hannhund listen og så 

videre. For å avhjelpe denne situasjonen har Ida Skarkerud og Stig Moen i løpet av 

året blitt vervet til å bistå med arbeidet.  
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De har kastet seg ut i arbeidet med liv og lyst og minimal opplæring, og det ser nå ut 

til at det meste av nye saker blir lagt ut rimelig fortløpende. Arbeidsoppgaver er til en 

viss grad fordelt mellom de tre som nå utgjør redaksjonen for hjemmesiden, men 

målet er at alle skal kunne gjøre alt, for at arbeidet ikke skal stoppe opp i forbindelse 

med sykdom, ferier og lignende. 

16. Kalenderen 2011 

Kalenderen ble trykt opp i 150 eksemplarer på et trykkeri i Tromsø. Den ble ferdig 

trykket til Dogs4all 2010 og ble solgt der for de som var på utstillingen og standen. 

Styreleder markedsførte den på forumet og på facebook i gruppen Norsk Lundehund. 

Responsen var stor og hele opplaget ble solgt ut ganske fort. Kunne ha solgt 10-15 

stk til. Overskuddet er øremerket boken om Lundehunden, som kommer ut i 2012. 

17. Lundehundkontaktene 

Dersom det er noen som vet om endringer i bestanden i fylkene ber vi om 

tilbakemelding til den respektive lundehundkontakten. Dette gjelder spesielt avdøde 

hunder. 

17.1 Troms og Finnmark 

I Troms er det i 2010 registrert 27 hunder og 5 i Finnmark.  

18 hanner og 14 tisper. 2 hunder er importert fra Sverige i 2010. 2 hunder er født før 

år 2000. Det er 25 hovedmedlemmer og 1 husstandsmedlem registrert. 

Det ble arrangert ett lundehundtreff i Sørreisa. Her møtte det 15 hunder totalt.  

17.2 Møre og Romsdal 

I fylket var det 20 hovedmedlemmer i 2010. 

Dagen før utstillinga i Sunnmørshallen 29.mai 2010 ble det arrangert lundehundtreff. 

Det var ikke så mange som møtte opp, men koselig var det! 

Fylkeskontakt har registrert interesse for oppdrett blant flere av tispeeierne i fylket 

17.3 Hordaland, Sogn og Fjordane 

Fylkene har 17 hovedmedlemmer og 2 husstandsmedlemmer. 

Årsrapport er ikke mottatt. Lundehundkontakten i dette distriktet har lenge ønsket å 

trekke seg. Styret har enda ikke funnet en etterfølger. 

17.4 Øst og Vest Agder 

Fylkene 12 hovedmedlemmer. Årsrapport er ikke mottatt.  

17.5 Hedmark 

Fylket har 15 hovedmedlemmer.  
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Sammen med lundehundkontakten for Oppland ble det arrangert klubbstand på 

Hellerudsletta under Hundelivsmessa, Dogs4all på Lillestrøm og Villmarksmessa i 

Vikingeskipet. 

17.6 Oppland 

Fylket har 12 hovedmedlemmer. 10 hannhunder og 19 tisper. Døde hunder i 2010: 3 

hannhunder og 5 tisper. 

Det ble arrangert et treff på Rudshøgda i april 2010. 12 mennesker og 6 hunder var 

tilstede. 3 mennesker og 2 hunder konsentrerte seg om muligheter for evt. parring! 

Treffet var også første møtet i forberedelsene til spesialen og årsmøtet i 2011 i Sør-

Fron. 

17.7 Buskerud, Vestfold og Telemark 

Fylkene har 29 hovedmedlemmer og 1 husstandsmedlem. 

Det har ikke vært noen samlende aktiviteter i 2010. Det har kommet til en del nye 

eiere og lundehunder og det ser ut som det er håp for at noen kan bli oppdrettere. Vi 

har noen aktive hannhunder i distriktet og de har gitt opphav til valper andre steder. 

Det finnes positiv interesse for avl, så forhåpentligvis kan vi være med å øke 

bestanden av lundehunder framover. 

17.8 Oslo, Akershus og Østfold 

Det er 48 hovedmedlemmer og 4 husstandsmedlemmer i fylkene. 

Årsrapport er ikke mottatt. Lundehundkontakten har samarbeidet mye med 

kontaktene fra Hedmark og Oppland i forbindelse med blant annet profilering av 

rasen på messer. 

17.9 Nord-Trøndelag 

Nord-Trøndelag er en del av avd. Trøndelag, men avd. har inntil videre valgt å 

opprettholde kontaktpersonen i Nord-Trøndelag på grunn av de store avstandene, og 

for hjelp til å holde kontakt med hundeeierne i fylket. Se derfor rapport fra avdeling 

Trøndelag. 

Hovedoppgaven for fylkeskontakten i 2010/2011 var å delta i det store prosjektet 

med å finne alle lundehunder i Norge, innen 1. mars. Alle ble kontaktet per telefon. 

Klubben fikk mange svar i forhold til spørreskjemaet som ble sendt ut. 

Etter at oppgavene i mitt fylke var gjort, tok jeg kontakt med leder i NLK, slik at jeg 

fortsatte å lete etter hunder og eiere i hele Norge som man ikke hadde kontakt med 

lenger. Det resulterte i at ca. 20 hunder ble funnet, og til slutt hadde man fått 

kjennskap til alle unntatt 8 hunder.  
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18. Årsmelding fra våre 3 avdelinger. 

18.1 Nordland 

Det var 45 hovedmedlemmer og 5 husstandsmedlemmer i 2010. 

Det har ikke vært et år med mange aktiviteter, men noe har blitt gjort. 
Det har vært få henvendelser til styret. 
 
Årsmøte for 2010 ble gjennomført 22. mai i Stokkvågen.  
10 medlemmer deltok på møtet. 
 
Samtidig ble det arrangert treff på Stokkvågen hvor 10 Lundehunder også var med. 
Et trivelig treff med tur til Grønnsvik fort og mye god mat og koselig hundeprat. 
Lodd salg hører også med til et slikt treff, og det ble solgt en god del varer fra 
Lundebua. 
 
Det ble planlagt et treff i Saltstraumen i august, men det ble dessverre avlyst pga 
sykdom. 
 
Det er avholdt to styremøter. 
 

18.2 Trøndelag 

48 hovedmedlemmer og 4 husstandsmedlemmer. 

Styret for Norsk Lundehund Klubb Avdeling Trøndelag (Avd TRL) har i 2010 bestått 

av: 

 Hanna Gautun (leder) 

 Maren Espelien (nestleder) 

 Siv Falck Hjelme (kasserer) 

 Solvor Melum (styremedlem) 

 Wilhelm Strid (styremedlem) 

 

 Siri Monkan (varamedlem) 

 Frida Tove Meland (varamedlem) 

Revisor:  

 Arve Monkan 

 Gunn Tove Ormset (vararevisor) 
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Valgkomiteen har bestått av: 

 Dagrunn Mæhlen (leder) 

 Unni Storli 

 Ingvild Espelien 

Avd. TRL avholdt årsmøte 13. mars 2010. Styret har avholdt 5 styremøter i 2010 og 

har jobbet med følgende saker: 

18.2.1 Ringtrening 

Avd. TRL arrangerte 2 utendørs ring-treninger i 2010. Den første fant sted 5. mai 

hjemme hos Frida Tove Meland på Skatval. 8 personer deltok med i alt 10 hunder. 

Etter treningen på tunet vartet Frida Tove opp med herlig kveldsmat innendørs. 

Tusen takk! Den andre treningen fant sted 26. mai på Skjetlein resurssenter på Klett. 

Hit kom det 10 deltagere med 17 hunder.  Treningen ble avsluttet med kaffe og kaker 

ute i vårsolen. Tusen takk for at vi fikk bruke området nok en gang. 

18.2.2 Tur ved Frigården på Stjørdal 

Lørdag 12. juni kl 14.00 møttes 8 lundehund entusiaster med i alt 9 hunder for å gå 

tur ved Frigården på Stjørdal. Her er det fine muligheter for turer langs rolige 

skogsveier der hundene kan springe løse. Etter en vandring på ca. 3 km ble det 

rastet ved kjernet ”smørauget” der medbrakt mat smakte godt. Initiativtager til turen 

var Rita Daverdin. Vi takker Rita for en fin dag. 

18.2.3 Hilsekurs  

Den 8. og 15. september arrangerte Avd. TRL et 2 dagers hilsekurs der tanken var å 

lære hundeeierne hvordan man hilser på en annen hundeeier og dens hund. Den 

første samlingen fant sted hjemme hos Ingvild Espelien på Tangen på Bratsberg. Til 

sammen deltok 12 hunder og deres eiere.  Det var en lett blanding av valper fra 5 

måneders alder opp til voksne hunder på 4 – 5 år.  Den andre kurskvelden fant sted 

på Marinen i Trondheim. Det var et øsende regnvær (det verste vi har hatt denne 

høsten...), men likevel møtte 6 ekvipasjer opp.  Vi øvde videre på hilsning og å 

passere en annen hund rolig.  Ingvild holdt kurset vederlagsfritt. Tusen takk!  

18.2.4 Høsttreff i Fjellkjøsen 

Søndag 18. september var Avd. TRL invitert til Dagrunn Mæhlen og Arve Idar 

Bjørnstads hytte i Fjellkjøsen for 3. gang. Tross utrygt værvarsel troppet 24 deltagere 

opp med til sammen 21 hunder. Det var veldig gledelig å se at flere ”ferske” 

lundehundeiere også fant veien. 

Treffet startet med en liten tur bortover grusveien langs vannet der hundene sprang 

løs. Tilbake ved hytta var det utendørs-servering av medbragte herligheter. 
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Vertskapet hadde rigget opp en stor presenning til ly for eventuelt regn. Værgudene 

sørget imidlertid for opphold under maten. Etter måltidet var det tid for natursti. 

Deltagerne ble delt inn i 4 lag på tvers av alder og familier. Vinnerlaget fikk en 

hundebok i premie, mens de yngste deltagerne fikk trøstepremier. Tusen takk til 

Dagrunn og Arve Idar for en flott dag!  

18.2.5 Juletreff på Øye Grendehus på Øysand  

Avdelingens juletreff ble arrangert den 5. desember, etter tradisjonelt mønster med 

tilbud om en felles tur på ca. 45 minutter fulgt av julelunsj. Som vanlig besto 

bevertningen av medbrakt julemat, mens avdelingen holdt drikke. Et bugnende 

koldtbord og koselige omgivelser bidro til hyggelig stemning. Etter maten kom nissen 

med overraskelser til de yngste. Det sedvanlige julelotteriet, der deltagerne bidro 

med gevinster, ga en inntekt på 1155 kr. Treffet samlet 22 deltagere og 14 hunder. 

18.2.6 Grasrotandel til Avd Trøndelag  

Norsk Lundehund Klubb Avd. Trøndelag har blitt registrert for å motta støtte gjennom 

grasrotmiddel-ordningen til Norsk Tipping siden 20.04.2010. Ordningen ga en inntekt 

på 503,25 kr i 2010. 

Avdelingen har organisasjonsnr. 995195852, for de som ønsker å gi grasrotandelen 

sin til Norsk lundehund klubb avd Trønderlag, neste gang du tipper. 

Pr. 31.12.2010 har Norsk Lundehund Klubb Avd. Trøndelag følgende eiendeler 

Ett utstillingsbord 

Ett utstillingstelt 

To dommerkofferter 

En roll-up 

18.3 Rogaland 

Fylket har 30 hovedmedlemmer og 3 husstandsmedlemmer. 

Ikke mottatt årsmelding. 

Takk til alle! 
Styret ønsker å takke alle våre tillitsvalgte, frivillige og andre støttespillere for deres 

innsats og engasjement for lundehunden og klubben! 


